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السعودية

281 مليارًا

أكثر نموًا في التجارة اإللكترونية 

استثمارات أجنبية في »تداول«

البالد - جدة
ال�سعودي  بال�سوق  املوؤ�س�سني  غري  الأجانب  ا�ستثمارات  بلغت 
خالل الأ�سبوع املنتهي يف 16 مار�س 2023م اإىل 10.45 % 
الذي  الأ�سبوع  بنهاية  من اإجمايل ال�سوق مقارنة بـ 10.53 % 

�سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم دون اأرامكو 281.79 مليار ريال. 
ال�سوق  يف  اخلليجيني  امل�ستثمرين  ملكية  ارتفعت  املقابل  يف   
من   % 1.82 اىل   % 1.81 مــن  الــفــرة  لنف�س  الــ�ــســعــودي، 
لت�سل  اأرامكو،  دون  املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  اإجمايل 

قيمة ملكيتهم اإىل 49 مليار ريال.
)اتفاقيات  املوؤ�س�سني  غري  الأجانب  امل�ستثمرين  ملكية  ومتثل 
املبادلة وامل�ستثمرين املوؤهلني وامل�ستثمرين املقيمني( ول ت�سمل 

احل�س�س ال�سراتيجية للموؤ�س�سني.

البالد - جدة
اأظهر تقرير جمل�س التجارة الإلكرونية للربع الرابع 2022م، اأن اململكة 
بن�سبة  الإلكرونية  التجارة  الأكــر منوًا يف جمال  الع�سر  الــدول  من  تعد 
التجاريـة  ال�سجالت  حاملي  اأعـداد  زيادة  �سهدت  حيث   ،% 32 تتجاوز 
خالل  الإلكرونية  التجـارة  ممار�سـي  مـن  احلـر  العمـل  وثائـق  وحاملـي 

عام 2022م، حيث بلغ 105.3 األف �سجل جتاري ووثيقة.
اأن�سطة  ممار�سي  من  التجارية  ال�سجالت  حاملي  عدد  بلغ  للتقرير  ووفقا 
2022م،  األف �سجل جتاري خالل   30.15 التجارة الإلكرونية الن�سطة 
يف حني بلغ اإجمايل حاملي وثائق العمل احلر من ممار�سي اأن�سطة التجارة 
فــي  ملحوظًا  منوًا  اململكة  �سجلت  كما  وثيقة،  األف   75.21 الإلكرونية 

اأعداد �سحنات التجارة الإلكرونية الوارد.

140 مستكشفًا إيطاليًا يقودون 3 وجهات سياحية
لمعايشة تجربة الحفاوة السعودية وضيافتها

ا اإىل 3 وجهات �سياحية عرب اأرا�سي اململكة، بعد  انطلق 140 م�ستك�سًفا اإيطاليًّ
فوزهم يف رحلة )mystery flight( ، حيث ل يعرف امل�سافرون الفائزون 

فيها عن وجهتهم اإل بعد الهبوط والو�سول اإىل الوجهة النهائية.
وبداأت الرحلة التي حتمل ا�سم "الرحلة الغام�سة "، من مطار البندقية الإيطايل 
الدويل "ماركو بولو" )Venice Marco Polo Airport( منذ اأوائل 
مــربزًة  بــاجلــائــزة،  فــائــًزا  ا  اإيطاليًّ  140 متنها  على  حاملة  اجلـــاري،  مــار�ــس 
اأن رحلتهم �ستتجه اإىل ا�ستك�ساف  "املفاجاأة الُكربى"، لتخرب الفائزين  عبارة 
الوجهات والتجارب ال�سياحية يف اململكة العربية ال�سعودية، خا�سًة اأن عدًدا 

ل لهم فر�سة الُعمر بح�سب  كبرًيا منهم مل ي�سبق له زيارتها من قبل، وهو ما �سكَّ
الغني،  وتراثها  و�سيافتها،  ال�سعودية  احلفاوة  جتربة  ملعاي�سة  منهم،  الكثري 
وثقافتها الناب�سة باحلياة، ومناظرها الطبيعية املهلة، الأمر الذي يجعل منها 
واحدة من الوجهات العريقة املفعمة بالتنوع اجلغرايف والتاريخي والثقايف 

والطبيعي، واملناخي.
وو�سل " ال�سياح الإيطاليون " اململكة وحتديًدا اإىل " القلب الناب�س " الريا�س، 
ل  بــاإطــاللت  تتميز  الدمام"،التي  حا�سرة  و"  الأح�ساء،   " النخيل  و"واحة 
املورقة،  اخل�سراء  بحدائقها  الهادئ،املعروفة  العربي  اخلليج  على  لها  نهاية 

برنامج  خالل  من  الرملية،  و�سواطئها  الهواء،  متجددة  البحرية  وواجهاتها 
تت�سمنه  ما  باأبرز  تعريفهم  اأجل  من  اأيــام؛   5 مدار  على  اأعد  متكامل  �سياحي 
الوجهات ال�سياحية ال�سعودية الثالث، من جتارب ومواقع خمتلفة؛ �سملت : 
الدرعية، وق�سر امل�سمك العتيق ال�سامخ و�سط مدينة الريا�س )ُبني يف القرن 
14 الهجري(، وزيارة بوليفارد �سيتي وبوليفارد وورلد، وال�ستمتاع بالتزلج 
على الرمال باإحدى املخيمات الربية، وقيادة الدراجات الرباعية على الكثبان 
جتربة  عن  ف�ساًل  الأ�سيلة،  العربية  واخليل  اجلمال  ركوب  وجتربة  الرملية، 

الطعام ال�سعودي املتنوع، وغريها.

 البالد - الرياض
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120 مليون زائر استقبلهم قطاع الترفيه
بدعم وتمكين من سمو ولي العهد 

العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
املح�سن  عبد  بن  تركي  امل�ست�سار  للرفيه 
�ساحب  من  ومتكني  بدعم  اأنه  ال�سيخ،  اآل 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
ا�ستقبلت   ،- الـــلـــه  حــفــظــه   - ـــــــوزراء  ال
الهيئة  اأقامتها  التي  الرفيهية  الفعاليات 
من  الأول  الربع  حتى  2019م  عــام  منذ 
 120 اأكــر مــن  2023م،  الــعــام احلــايل 
ــــر، وهـــو رقـــم قــيــا�ــســي يــاأتــي  مــلــيــون زائ
تتويجًا لدعم �سمو ويل العهد لهذا القطاع 

احليوي والواعد.
 11،136 اأ�سدرت  الهيئة  اأن  واأو�سح    
الرفيهية،  الأن�سطة  ملختلف  ترخي�سًا 
منظومة  اإطــالق  بعد  امل�ساندة  والأن�سطة 
2019م  عــام  يف  اجلــديــدة  الراخي�س 
حني  يف  وم�ساندة؛  ترفيهية  اأن�سطة  لـ9 
يف  ترفيهية  وجهة  لـ470  الرخي�س  مت 
اأكر من 42 مدينة وحمافظة يف اململكة، 
يف  مطعم   1402 من  لأكــر  والت�سريح 
50 مدينة وحمافظة يف اململكة باأكر من 
الرخي�س  اإىل  اإ�سافة  ت�سريحًا،   3728
جمــالت  يف  من�ساأة   3،738 مــن  لأكـــر 

الأن�سطة الرفيهية وامل�ساندة.

البالد ـ الرياض
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 اتفاقيات تعاون لجامعة القصيم
البالد - بريدة

�شهد الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل 
منطقة  اأمييري  العزيز  عبد  بن  �شعود  بن 
الييقيي�ييشيييييم اميي�ييس، تييوقيييييع 6 اتييفيياقيييييات 
من  وعييدد  الق�شيم  جامعة  بيين  تييعيياون 
ليوم  افتتاحه  خييال  وذلييك  ال�شركات، 
اجلييامييعيية،  تقيمه  اليييذي  التقني  املييهيينيية 
بال�شراكة مع وزارة الت�شالت وتقنية 
املعلومات، وبح�شور وزير الت�شالت 
ال�شواحه،  عامر  بن  عبدالله  املهند�س 
الرحمن  عبد  الدكتور  اجلامعة  ورئي�س 

بن حمد الداود.
وبارك �شموه توقيع هذه التفاقيات، 
اجلامعة  به  تقوم  الييذي  بالدور  م�شيدًا 
وحر�شها  ومن�شوبيها،  كلياتها  بكافة 
على تعزيز اأوا�شر التعاون مع خمتلف 

تهدف  حيث  واخلا�شة،  العامة  اجلهات 
فر�س  اإييييجييياد  اإىل  الييتييعيياون  ميييذكيييرات 
التطبيقية  الييكييلييييية  لييطيياب  تييدريييبييييية 
لتاأهيلهم  الييازميية  املييهييارات  واإك�شابهم 
ليي�ييشييوق الييعييمييل واإعييطييائييهييم الأوليييويييية 
بالتوظيف لدى اجلهات املوقعة يف حال 

وجود احتياج لديها.
ووقيييييعيييييت اجلييييامييييعيييية الييييعييييديييييد ميين 
عدة  مع  التعاون  ومذكرات  التفاقيات 
وهييي:  املييجييالت  خمتلف  يف  �ييشييركييات 
للخدمات  عنيزة  وجمعية  اأيكيا،  �شركة 
الإنييي�يييشيييانييييييية، واليي�ييشييركيية اليي�ييشييعييودييية 
لييليي�ييشيينيياعييات الييدوائييييية وامليي�ييشييتييلييزمييات 
و�شركة  للمياه،  نقي  و�شركة  الطبية، 
الوطني  وامل�شنع  ال�شناعية،  الو�شائل 

للبويل اإثيلن.

انطالق ملتقى الشمال التقني للتوظيفملتقى السالمة في جازان

   البالد - جازان
العزيز  بن عبد  نا�شر  بن  الأمري حممد  برعاية 
الأمييري حممد بن عبد  ن  د�شَّ اأمييري منطقة جييازان، 
العزيز بن حممد بن عبد العزيز نائب اأمري املنطقة 
الذي  ووقاية"،  هدف   .. "ال�شامة  ملتقى  اأم�س، 
باملنطقة  املييدين  للدفاع  العامة  املديرية  تنظمه 
برامج  �شمن  احل�شاري  �شلطان  الأميييري  مبركز 
على  2023، واطلع  املدين  للدفاع  العاملي  اليوم 
"مدين جازان"  املعر�س امل�شاحب.  واألقى مدير 
اللواء الدكتور عبدالله بن عاي�س ال�شهري، كلمة 

ياأتي  الييذي  امللتقى  اإقيياميية  ميين  الييهييدف  فيها  اأبيييرز 
ملبداأ  وتاأكيدًا  و�شركائه  املدين  الدفاع  من  حر�شًا 
ال�شامة  ملفهوم  ال�شامة هدف ووقاية وتر�شيخًا 
 ، للحياة  و�شلوكًا  منهجًا  لت�شبح  وهييدف  مطلب 
يتطلب  واجلغرايف  البيئي  التنوع  اأن  اإىل  لفتا 
واعية  وجمتمعية  اأمنية  وموؤ�ش�شات  منظمات 
بالقدرة  وتتميز  املرحلة  هييذه  لأخييطييار  ومييدركيية 
والإ�شرتاتيجيات  الربامج  وابتكار  ت�شميم  على 
للمجتمع  وال�شامة  الأميين  حتقيق  نحو  املوجهة 

وممتلكاته واملكت�شبات الوطنية.

البالد - عرعر
الأمييري في�شل  رعى 
بيين �شلطان  بيين خييالييد 
اأمييري  عبدالعزيز  بيين 
ميييينييييطييييقيييية احليييييييييدود 
ال�شمالية اأم�س ملتقى 
الييتييقيينييي  "ال�شمال 
لييلييتييوظيييييف  الأول 
اليييييييذي   "2023
العامة  الإدارة  تنظمه 
ليييليييتيييدرييييب الييتييقيينييي 
وامليييهييينيييي بييياحليييدود 
بح�شور  ال�شمالية، 

فهد  بيين  اأحييمييد  الييدكييتييور  العامة  املوؤ�ش�شة  حمييافييظ 
اليي�ييشييركييات، وجتييول  ميين  عيييدٍد  الفهيد، ومبيي�ييشيياركييِة 
امل�شاركِة يف  ال�شركاِت واجلهاِت  اأجنحِة  �شموه يف 
تطور  عن  مرئيًا  عر�شًا  اجلميع  و�شاهد  امللتقى، 
التدريب التقني واملهني.  واأو�شح مدير التدريب 
ال�شليم  ح�شن  املهند�س  باملنطقة  واملهني  التقني 
اأن امللتقى  ي�شعى لتحقيق م�شتهدفات  يف كلمته 
حمافظ  اأطلقها  التي  التقني،  التدريب  مييبييادرة 
املوؤ�ش�شة العامة لتوفرِي فر�ٍس وظيفيٍة بالتعاوِن 

كافة؛  الأعييمييال  قطاعات  من  النجاح  �شركاء  مع 
 ،2030 املييمييلييكيية  مليي�ييشييتييهييدفييات روؤيييييية  حتييقيييييقييًا 
الجتماعية  امل�شوؤولية  ا�شت�شعار  من  وانطاقًا 
جتاه خمرجاتها، ودورها يف دعم �شغل الوظائف 

بالكوادر الب�شرية املدربة.
بن  خالد  بن  في�شل  الأمييري  �شمو  د�ّشن  ذلك  عقب 

�شلطان مبادرة التدريب الن�شائي لل�شيانة الأولية.
خريجي  بن  العقود  توقيع  �شموه  �شهد  بعدها 
الأهلي  واملعهد  باملنطقة  واملهني  التقني  التدريب 

للتدريب العايل.

تدشين مشروعات تعليمية بالقريات
البالد - سكاكا 

د�ّشن الأمري في�شل بن نواف بن عبدالعزيز 
م�شروعات   4 اإلكرتونيًا  اجلوف  منطقة  اأمري 
اإجمالية  بقيمة  الييقييريييات  مبحافظة  تعليمية 
ذلك  جاء  ميلونًا.  واأربعن  �شبعة  نحو  بلغت 
اأم�س  بالإمارة  مبكتبه  �شموه  ا�شتقبال  خال 
حممد  الدكتور  القريات  حمافظة  تعليم  مدير 
قيادات  من  عييدد  يرافقه  الثبيتي  عبدالله  بن 

التعليم باملحافظة.
دعم  من  املنطقة  به  حتظى  مبا  �شموه  ونييوه 
ال�شريفن  احلرمن  خييادم  من  وعناية  ورعيياييية 
و�شمو  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ويل عهده الأمن -حفظهما الله- اأ�شوة مبناطق 
اململكة كافة، واهتمامهم باملواطن يف كل مكان، 

املثالية  والييرتبييوييية  التعليمية  البيئة  لإيييجيياد 
ال�شعي  مييوؤكييدًا  والييطييالييبييات،  الييطيياب  لأبنائنا 
-اأيدها  الر�شيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق  نحو 
والعلم  بييالإميييان  يت�شلح  جيل  بناء  نحو  الله- 

الكفايات  على  ويتكئ  الوطني،  والييولء  والقيم 
واملييييهييييارات اليييازمييية خلييدميية اليييوطييين الييغييايل، 
وفق  والتقدم  والنه�شة،  التطوير  يف  والإ�شهام 

م�شتهدفات روؤية ال�شعودية 2030.

اطلع على خطة التجارة 
محافظ جدة يفتتح لقاء المسؤولية االجتماعية 

البالد - جدة
الفي�شل  خييالييد  الأميييري  عيين  نيابة 
ال�شريفن  احلرمن  خييادم  م�شت�شار 
اأمري منطقة مكة املكرمة افتتح الأمري 
�شعود بن عبدالله بن جلوي حمافظ 
الثالث  "اللقاء  فعاليات  اأم�س،  جدة 
 2023 الجييتييميياعييييية  للم�شوؤولية 
واليوم العاملي للهند�شة حتت عنوان 
اأف�شل"،  عييامل  اأجييل  من  "الهند�شة 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  تنظمه  اليييذي 
اخلييريييية  �ييشييعييود  اآل  عييبييدالييعييزيييز 
لتنظيم  الإبيييداع  منطقة  وموؤ�ش�شة 

مع  بالتعاون  واملوؤمترات  املعار�س 
عيون  وجمعية  جدة  حمافظة  اأمانة 
املهند�س  جدة  اأميين  بح�شور  جييدة، 
اللجنة  ورئييييي�ييس  اليييرتكيييي،  �ييشييالييح 

جلمعية  التنفيذي  واملييدييير  املنظمة 
عيون جدة الدكتور زهري ميمني.

التنمية  حتقيق  امللتقى  ويناق�س 
الجتماعية،  وامل�شوؤولية  امل�شتدامة 

بيياإطييار  املجتمعي  العمل  وتيياأ�ييشيييييل 
ورفييع  علمية،  ودرا�ييشييات  واأبييحيياث 

جودة احلياة.
مييين جييهيية ثييانييييية راأ�يييييس الأمييييري 
�ييشييعييود بييين عييبييدالييلييه بييين جييلييوي، 
اجييتييميياعييًا مليينيياقيي�ييشيية تييقييرييير خطة 
لفرع  املييبييارك  رميي�ييشييان  �شهر  عمل 
مدير  بح�شور  الييتييجييارة،  وزارة 
املكرمة  مكة  مبنطقة  الييوزارة  فرع 
مو�شى الفيفي، موؤكدًا �شموه اأهمية 
م�شاعفة اجلهود وتكثيف اجلولت 

الرقابية وحماية امل�شتهلك.

إطالق التصنيف 
السعودي للتعليم العالي

البالد - الرياض 
اأميي�ييس  والييتييدريييب  التعليم  تييقييومي  هيئة  اأطييلييقييت 
الت�شنيف ال�شعودي العاملي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 
"�شقر"، وذلك حتقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات 

الب�شرية "اأحد برامج روؤية اململكة 2030".
ويهدف الت�شنيف اإىل الإ�شهام يف حت�شن اجلودة 
التميز  وتييعييزيييز  التعليمية،  العملية  يف  والتميز 
م�شتوى  ورفع  العايل،  التعليم  ملوؤ�ش�شات  املوؤ�ش�شي 
�شوق  مع  واملواءمة  وال�شتدامة،  والفاعلية  الكفاءة 
امل�شتدامة،  التنمية  وتعزيز  املجتمع،  ومتكن  العمل 

وحتفيز الأبحاث والتطوير والبتكار.
وُتعد مبادرة الت�شنيف ال�شعودي العاملي ملوؤ�ش�شات 
واملهني،  التقني  والتدريب  والتعليم  العايل  التعليم 
اإحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات الب�شرية )اأحد 
النظام،  ت�شميم  وت�شتهدف   ،)2030 روؤييية  برامج 

وتنفيذه ح�شب معايري متعددة.
ت�شنيف  اأول  هو  العاملي  ال�شعودي  والت�شنيف 
ال�شعودي؛ يرتكز على  التعليم  وطني للجامعات يف 
منهجية  با�شتخدام  الأداء  قيا�س  اإجيييراءات  تاأطري 
من  تظهر  ثابتة  ومييوؤ�ييشييرات  مقايي�س  وفييق  معلنة 
حاجتها  اأو  التعليمية  املوؤ�ش�شة  قوة  جوانب  خالها 
املرحلة  هذه  خال  الت�شنيف  وي�شتهدف  للتطوير، 
فئتن، هما الفئة التعليمية )ت�شمل املوؤ�شرات اخلا�شة 
موؤ�ش�شات  جميع  على  تطبق  التي  التعليمي  بييالأداء 
التعليم العايل احلكومية واخلا�شة(، والفئة ال�شاملة 
ن�شاط  لييديييهييا  الييتييي  اجلييامييعييات  مييوؤ�ييشييرات  )ت�شمل 
بحثي، وموؤ�شرات لقيا�س خمرجات البحث العلمي، 

وجودتها والبتكار(.
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ت�ستقبل  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  يف 
الرحمن  �سيوف  من  املاليني  اململكة 
يف  وال��زي��ارة  ال��ع��م��رة  منا�سك  لأداء 
اأجواء روحانية وتوفر اأف�سل واأرقى 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذًا  اخلدمات، 
باحلرمني  الدائمة  وعنايتها  الر�سيدة 
ال�����س��ري��ف��ني وق��ا���س��دي��ه��م��ا، جت�����س��دًا 
الله  بها  التي �سرف  العظيمة  للر�سالة 
ت��ع��اىل ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ط��ي��ب يف خدمة 
الإ�سالم وامل�سلمني، والعتزاز باأدائها 

خري اأداء.
اإع��الن الرئي�س    يف هذا الإط��ار جاء 
العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 
النبوي عن اجلاهزية التامة ل�ستقبال 
املاليني خالل ال�سهر الف�سيل، وجتهيز 
وامل�سلني  للمعتمرين  امل��واق��ع  ك��اف��ة 
الإمكانات،  كافة  وتوفري  والزائرين 
امل�ستمر  وتكامل اخلدمات والتن�سيق 
�سيوف  ل��ي��وؤدي  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
ي�سر  بكل  وعباداتهم  ُن�سكهم  الرحمن 
خدمة  اأهمية  على  والتاأكيد  و�سهولة، 
امل�����س��ل��ني وال���زائ���ري���ن وامل��ع��ت��م��ري��ن 
واإر�سادهم وتوجيههم والهتمام بهم.
 ففي الوقت الذي ت�سهد فيه املدينتان 
امل��ق��د���س��ت��ان م�����س��روع��ات ت��ط��وي��ري��ة 
ك����رى، ت��ت��وا���س��ل ج��ه��ود ال��رئ��ا���س��ة 
ال���ع���ام���ة وال�����������وزارات والأج����ه����زة 
الأم���ن���ي���ة ب��ق��ط��اع��ات��ه��ا ج��ه��وده��ا يف 
درج��ات  اأعلى  وتوفري  الر�سالة  اأداء 
ل�سيوف  والراحة  والطماأنية  الي�س 
خالل  اجل��ه��ود  وتت�ساعف  الرحمن، 
���س��ه��ر ال�������س���وم  وت���ق���دمي اخل���دم���ات 
املوا�سفات  واأرق��ى  التقنيات  باأحدث 
م�ستمرة  عمل  منظومة  يف  العاملية، 

على مدار ال�ساعة. 

رسالة عظيمة
كلمة

إعالن نتائج رحلة القصبي التقى رئيس الوزراء ومسؤولين
اكتشاف الموهوبين

 مركز الملك سلمان يواصل 
مساعداته اإلنسانية

المملكة والعراق تعززان التعاون والتنسيق المشترك

القيادة تهنئ رئيس تونس

الرياض- واس
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سعيد،  قي�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
ا�ستقالل  التون�سية، مبنا�سبة ذكرى  رئي�س اجلمهورية 
بالده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 

التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب 
اجلمهورية التون�سية ال�سقيق اطراد التقدم واالزدهار.

وبعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س  �سعيد،  قي�س  ال��رئ��ي�����س  لفخامة  تهنئة،  ب��رق��ي��ة 

اجلمهورية التون�سية، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  وع��ر 
ال��ت��م��ن��ي��ات مب���وف���ور ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه، 
وحلكومة و�سعب اجلمهورية التون�سية ال�سقيق املزيد 

من التقدم واالزدهار.

بدعم وتمكين من سمو ولي العهد 

 مليون زائر استقبلهم قطاع الترفيه في المملكة

بغداد - واس
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  زار 
رئي�س  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
اجل����ان����ب ال�������س���ع���ودي مل��ج��ل�����س ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ال�����س��ع��ودي ال���ع���راق���ي، ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 
ال�سقيقة،  العراق  جمهورية  الق�سبي  عبدالله 
البلدين،  بني  القت�سادية  العالقات  لتعزيز 
مبجل�س  العالقة  ذات  املو�سوعات  ومتابعة 
اأثناء  واجتمع  العراقي،  ال�سعودي  التن�سيق 
حممد  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء  برئي�س  ال���زي���ارة 
ال�سوداين، ناقاًل حتيات وتقدير خادم  �سياع 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، و�سمو ويل العهد لفخامته، متمنيًا 

للعراق احلبيب املزيد من التقدم والزدهار.
لتعزيز  امل�سوؤولني،  من  ع��دد  مع  اجتمع  كما 
اإط���ار جمل�س  ال�����س��راك��ة الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة يف 

التن�سيق ال�سعودي العراقي.

ويل  �سمو  لقاء  خمرجات  من  ال��زي��ارة  وتعد 
جمل�س  رئي�س  ب��دول��ة  ال��ل��ه-  –حفظه  العهد 
الوزراء العراقي حممد بن �سياع ال�سوداين، 

لتعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين.
ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ج��ل�����س  وي���ه���دف 
الإ�سراتيجي  امل�ستوى  على  البلدين  بني 

اآف���اق  اإىل  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  والرت���ق���اء 
ج���دي���دة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت وت��ع��زي��ز 
التعاون امل�سرك بني اجلانبني يف ال�سوؤون 
امل�سالح  وحماية  املهمة  والإقليمية  الدولية 
القطاع  ب��ني  ال�����س��راك��ة  امل�����س��رك��ة وت��ن��م��ي��ة 

اخلا�س يف البلدين.

 البالد - الرياض
عبد  بن  تركي  امل�ست�سار  للرفيه  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
اأنه بدعم ومتكني من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد  اآل ال�سيخ،  املح�سن 
 ،- الله  ال��وزراء - حفظه  العهد رئي�س جمل�س  �سلمان بن عبدالعزيز ويل  بن 
ا�ستقبلت الفعاليات الرفيهية التي اأقامتها الهيئة منذ عام 2019م حتى الربع 
الأول من العام احلايل 2023م، اأكرث من 120 مليون زائر، وهو رقم قيا�سي 

ياأتي تتويجًا لدعم �سمو ويل العهد لهذا القطاع احليوي والواعد.
ُج��زءًا مما  اأن هذه الأرق��ام،  العامة للرفيه  الهيئة  اإدارة   وقال رئي�س جمل�س 
الكرمي  للقراآن  م�سابقة  اأكر  نّظمت  حيث  الفرة؛  هذه  خالل  الهيئة  اأجنزته 
والأذان على م�ستوى العامل، كما اأ�سدرت 11،136 ترخي�سًا ملختلف الأن�سطة 
يف  اجلديدة  الراخي�س  منظومة  اإطالق  بعد  امل�ساندة  والأن�سطة  الرفيهية، 
ل�470  الرخي�س  مت  حني  يف  وم�ساندة؛  ترفيهية  اأن�سطة  ل�9   2019 عام 
والت�سريح  اململكة،  يف  وحمافظة  مدينة   42 من  اأك��رث  يف  ترفيهية  وجهة 
لأكرث من 1402 مطعم يف 50 مدينة وحمافظة يف اململكة باأكرث من 3728 
جم��الت  يف  من�ساأة   3،738 م��ن  لأك��رث  الرخي�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت�سريحًا، 

الأن�سطة الرفيهية وامل�ساندة.
عرو�ض حية

بني  ما   ،8،732 املذكورة  الفرة  خالل  بلغت  الفعاليات  اأن  ال�سيخ  اآل  وبني 
اأن  اإىل  لفتًا  واملقاهي،  املطاعم  يف  حية  وعرو�س  ترفيهية  وعرو�س  فعالية 
عدد اأيام الفعاليات بلغ اأكرث من 76 األف يوم؛ �سملت اأكرث من 1381 حفلة 

غنائية.
 82 من  اأك��رث  احل��ايل،  العام  من  الأول  الربع  حتى  2019م  منذ  اأُقيمت  كما 
من  اأكرث  كما مت متكني  م�سرحيًا،  350 عر�سًا  من  اأكرث  ُيقارب  م�سرحية مبا 
يف  احلية  والعرو�س  الفعاليات  يف  للم�ساركة  املوؤدين  من  مواهب   6،610
ب�سناعة  املهتمة  الفنية  املهرجانات  اأهم  من  واحد  واإقامة  واملقاهي،  املطاعم 
الرفيه بثالث ن�سخ، ف�ساًل عن تنظيم اأحد اأهم مهرجانات العزف على العود 
يف العامل بجوائز غري م�سبوقة بثالث ن�سخ، اإ�سافة اإىل بطولة �سطرجن كبرية 

وبطولتي لعبة البلوت )الكوت�سينة(.
الرازيل  بني  كال�سيكو  ال�سوبر  بطولة  اإقامة  متت  القدم  كرة  �سعيد  وعلى 
بر�سلونة وبوكا جونيورز، وكاأ�س مو�سم  مارادونا بني  والأرجنتني، وكاأ�س 
الريا�س بني PSG وجنوم الهالل والن�سر، كما نظمت اأي�سًا بطولة اجلمال 
الأنيمي�سن،  منها  املجالت  ملختلف  معر�سًا   50 من  واأك��رث  العربي،  للخيل 

واجليمز، وال�سيارات واملجوهرات، واأنا عربية، والألعاب وغريها.
 رعاية و�شهادات جيني�ض

للعديد من  الهيئة  اإىل رعاية  للرفيه  العامة  الهيئة  اإدارة  نوه  رئي�س جمل�س 

و�سعودي  طا�س،  ما  وطا�س  رامز،  ومنها  وامل�سل�سالت  التلفزيونية  الرامج 
اآيدول، وم�سرحية بودي جارد، اإ�سافة اإىل اإقامة اأكرث من 12 اأم�سية �سعرية، 
ا�ستوديو  اإن�ساء  مت  كما  احلرة،  للم�سارعة  عرو�س  خم�سة  من  اأكرث  وتنظيم 
مروا�س الأكر يف العامل والأحدث جتهيزًا للت�سجيل املو�سيقي والرودكا�ست 
واحلا�سل  واحد،  مبنى  يف  �ستوديو   22 ي�سم  الذي  ال�سينمائي  والت�سوير 
على �سهادة اأف�سل ا�ستوديو يف العامل من جيني�س لالأرقام القيا�سية ، لفتا اإىل 
ح�سول الهيئة على العديد من �سهادات جيني�س لالأرقام القيا�سية، مما �ساهم 

بخلق عدد كبري جدًا من الوظائف املبا�سرة وغري املبا�سرة ولله احلمد.
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 البالد - الرياض
والإب����داع  للموهبة  ورج��ال��ه  عبدالعزيز  امل��ل��ك  موؤ�س�سة  تعقد 
والتدريب  التعليم  تقومي  وهيئة  التعليم،  ووزارة  "موهبة"، 
لإعالن  اليوم  �سحفيًا  موؤمترًا  للقيا�س،  الوطني  باملركز  ممثلة 
ال�13،  عامه  املوهوبني يف  للك�سف عن  الوطني  الرنامج  نتائج 

وذلك يف م�سرح قبة "موهبة".
"موهبة"  الثالث؛  فيه اجلهات  ت�سارك  الذي  اللقاء  و�سيتم خالل 
و"التعليم" و"قيا�س" بجل�سة حوارية، الإعالن للمرة الأوىل يف 
تاريخ الرنامج يف عامة ال� 13، عن اأعلى 30 طالبًا وطالبًة مت 
اكت�سافهم وت�سجيل درجاتهم يف امل�ستويات الثالثة للمقيا�س على 

م�ستوى اململكة.
جمالت  يف  املوهوبني  الطلبة  اكت�ساف  اإىل  الرنامج  ويهدف 
العلوم والتقنية، وتطوير نظام متكامل ومنهجية �ساملة للتعرف 
على املوهوبني، وحتقيق العدالة والإن�ساف يف اختيار الطالب 
قاعدة  وبناء  ل��ه،  املالئم  الرعاية  لرنامج  وتوجيهه  امل��وه��وب، 
بيانات �ساملة ومف�سلة للطلبة املوهوبني باململكة، والإ�سهام يف 
توعية املجتمع بخ�سائ�س املوهوبني واأهمية اكت�سافهم، وكذلك 
فيما  العربية،  العلمي واملكتبة  البحث  اإثراء م�سادر  الإ�سهام يف 

يتعلق مبجال التعرف على املوهوبني.

البالد - الرياض
اأطنان   6 الإن�سانية  والأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  وزع 
بري�ستينا  مدينة  يف  الغذائية  ال�سالل  م��ن  كيلوغرام  و100 
بجمهورية كو�سوفو �سمن م�سروع �سلة اإطعام يف كو�سوفو لعام 
، وذلك يف  500 فرد  اأ�سرة بواقع   100 ا�ستفاد منها  2023م، 
�سلمان  امللك  مركز  الإن�ساين  بذراعها  ممثلة  اململكة  جهود  اإط��ار 
لالإغاثة، للوقوف مع ال�سعب الكو�سويف، حتقيقًا لالأمن الغذائي 
وللتخفيف من معاناة املحتاجني وتوفري متطلباتهم الأ�سا�سية من 

الغذاء خا�سة مع قرب حلول �سهر رم�سان املبارك.
 ويف جمهورية اأثيوبيا د�سن مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 
يف  العمى  ملكافحة  التطوعي  ال�سعودية  نور  برنامج  الإن�سانية 
العاملية،  الب�سر  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون   ، اأبابا  اأدي�س  العا�سمة 

وذلك خالل الفرة من 17 حتى 21 مار�س.
احلملة  ب��دء  منذ  للمركز  التابع  التطوعي  الطبي  الفريق  وق��ام 
طبية،  نظارة   1.200 وت��وزي��ع  حالة،   5.000 على  بالك�سف 
واإجراء 150 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله 

احلمد. 
 كما وزع املركز 750 �سلة غذائية يف حملية الر�سري�س بولية 
النيل الأزرق يف جمهورية ال�سودان، ا�ستفاد منها 4.947 فردًا 

من الفئات الأكرث احتياجًا.
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ال يلزم الحجز للصالة بالحرمين في العشر األواخر
البالد � مكة المكرمة

جاهزية تامة الستقبال ضيوف الرحمن.. والحج:

�شهر  من  الأواخ��ر  الع�شر  يف  ال�شريفني  باحلرمني  ال�شالة  اإن  والعمرة،  احلج  وزارة  قالت 
رم�شان املبارك، ل يلزمها وجود ت�شريح.

من  ا�شتف�شار  على  َرّدًا  تويرت-  –عرب  للوزارة  التابع  بامل�شتفيدين"  "العناية  ح�شاب  وذكر 
مواطن بهذا اخل�شو�ص لفتة النظر اإىل اأنه" ل يلزم حجز ت�شريح لأداء ال�شالة يف احلرمني 

ال�شريفني، ب�شرط عدم الإ�شابة اأو املخالطة مل�شاب بفريو�ص كورونا.
وقال املواطن يف ا�شتف�شاره: هل الدخول للحرمني لل�شالة يف الع�شر الأواخر من رم�شان، 
زيارة  اأو  العمرة  لأداء  اأنه  احلج،  وزارة  اأو�شحت  ذات��ه،  ال�شياق  يف  ت�شريح؟   اإىل  يحتاج 
الرو�شة ال�شريفة، يجب اإ�شدار الت�شريح من تطبيق "ن�شك" اأو تطبيق "توكلنا"، ب�شرط عدم 

الإ�شابة اأو املخالطة مل�شاب بفريو�ص كورونا.

امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�ص  اأعلن  اأخرى  ناحية  من 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد  احلرام 
احلرام  امل�شجد  جاهزية  عن  ال�شدي�ص  عبدالعزيز  بن 
خالل  املليونية  الأع���داد  ل�شتقبال  النبوي  وامل�شجد 
�شهر رم�شان املبارك، وجتهيز كافة املواقع للمعتمرين 
وامل�����ش��ل��ني وال���زائ���ري���ن وق��ا���ش��دي امل�����ش��ج��د احل���رام 
وامل�شجد النبوي، موؤكًدا باأنه مت جتهيز كافة اخلدمات 
الرئا�شة  ا�شتعدادات  �شمن  وذل��ك  الرحمن،  ل�شيوف 

ملو�شم �شهر رم�شان املبارك.
املقدمة  اخلدمات  كافة  اأن  ال�شدي�ص،  الدكتور  واأب��ان 
لقا�شدي امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي يف جاهزية 
تامة، واأن احلالة الت�شغيلية جلميع ال�شالمل وامل�شاعد 
الكهربائية، ومنظومة ال�شوت بجميع اأجزائها، وجميع 
والتوعوية  والهند�شية  واخلدمية  الفنية  اخل��دم��ات 
والإر�شادية جاهزة، حيث ي�شرف عليها فريق خمت�ص 
با�شتخدام  فنية متَبعة،  اأ�شول  التنفيذ وفق  للتاأكد من 
 - الر�شيدة  القيادة  توليه  ملا  وذل��ك  التقنيات،  اأح��دث 
اأيدها الله - من عناية باحلرمني ال�شريفني وقا�شديهما، 
اإ�شافة اإىل توفري كافة اخلدمات والتجهيزات امليدانية 
الوكالت  فيها  �شاركت  والتي  والت�شغيلية،  والوقائية 
بجميع  لها  امل�شاعدة  وال��وك��الت  بالرئا�شة  جميعهن 

اإدارتها ووحداتها؛ لتقدمي اأرقى واأف�شل اخلدمات.
تكامل  اإىل  ت�شعى  الرئا�شة  ب��اأن  العام  الرئي�ص  ولفت 
اخلدمات والتن�شيق امل�شتمر مع اجلهات املعنية لكي يتم 

�شيوف الرحمن ُن�شكهم وعباداتهم بكل ي�شر و�شهولة، 
خدمة  يف  جميعهم  للعاملني  والتوفيق  العون  �شائاًل 

�شيوف الرحمن، واأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا 
ووط��ن��ن��ا. اإىل ذل���ك اأن��ه��ت وك��ال��ة الت�����ش��ال 

احل��رام  بامل�شجد  الإع��الم��ي��ة  وال�����ش��وؤون 
واإذاع��ي��ة،  تلفزيونية  حلقة   60 اإن��ت��اج 

�شيتم بثها خالل �شهر رم�شان املبارك 
عرب القنوات التلفزيونية واملحطات 

الإذاعية املحلية والعربية.
واأو�شح الوكيل امل�شاعد لالت�شال 
بن  �شلطان  الإعالمية  وال�شوؤون 
الوكالة  اأن  امل�����ش��ع��ودي،  �شعود 
تلفزيونية  ح��ل��ق��ة   30 اأن��ت��ج��ت 
م���ع هيئة  امل�����ش��رتك  ب��ال��ت��ع��اون 

حلقة  و30  والتلفزيون،  الإذاع��ة 
اإذاعية من اإنتاج كوادر الوكالة.

الت�شوير  م��راح��ل  واأ���ش��اف: مت��ت 
احل��رام  امل�شجد  داخ���ل  والت�شجيل 

ر�شالة  اإبراز  بهدف  النبوي؛  وامل�شجد 
�شيوف  وتعريف  ال�شريفني،  احل��رم��ني 

الرئا�شة  توفرها  التي  باخلدمات  الرحمن 
ي�شر  بكل  عباداتهم  واأداء  راح��ت��ه��م  اأج���ل  م��ن 

يف  الر�شيدة  القيادة  لتطلعات  ِقيقًا  َوَتْ و�شهولة، 
خدمة �شيوف الرحمن.

المواصفات: 
أبعدوا البطاريات عن أطفالكم

البالد � الرياض
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  ال�����ش��ع��ودي��ة  الهيئة  ح���ذرت 
واجلودة، من خطورة ترك الأطفال يلعبون بالبطاريات 
التي تكون غالبًا يف الألعاب، كون ابتالعها قد يوؤدي اإىل 

اأزمات �شحية ت�شل اإىل الوفاة.
وائل  املهند�ص  الهيئة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأو�شح 
الذياب، اأن تلك البطاريات قد ُت�شكل خطرًا على ال�شحة، 
تكون  م��ا  غ��ال��ب��ًا  اأن  اإىل  م�����ش��ريًا  ال��وف��اة،  اإىل  وت����وؤدي 
حمكم  ب�شكل  اإغالقها  ويتم  الأل��ع��اب،  داخ��ل  البطاريات 

بحيث ي�شعب على الطفل الو�شول لها.
ونوه يف مقطع فيديو ن�شرته الهيئة تت �شعار "حتى 
اإبعاد  �شرورة  اإىل  القادمة"،  ال�شحية  طفلك  يكون  ل 
البطاريات املُ�شتبدلة بالألعاب عن متناول الأطفال متامًا 
حفاظًا على �شالمتهم، مع البتعاد عن اقتنائها واإعطائها 

لالأطفال للعب بها.
�شعود  امللك  بجامعة  الأطفال  جراحة  ا�شت�شاري  ودل��ل 
الأم��ر  ه��ذا  خ��ط��ورة  على  ال�شهري،  عبدالله  ال��دك��ت��ور، 
الكرات  بع�ص  ابتالعه  وت�شبب  �شنوات،   3 طفل  بحالة 
ج��دار  اخ���رتاق  يف  ب��الأل��ع��اب  امل��وج��ودة  املغناطي�شية 
له  ج��راح��ي��ة  عملية  اإج����راء  ث��م  وم��ن  الدقيقة،  الأم��ع��اء 

با�شتئ�شال جزء كبري من اأمعائه.

خبراء يقدمون وصفات 
ل�»تحقيق السعادة«

البالد � جدة
املركز  على  ال�شعودية  ح�شول  مع  واأك��ادمي��ي��ون  خ��رباء  تفاعل 
الذي  احلفل  خالل  �شعادة،  العامل  �شعوب  اأكرث  قائمة  يف  الثاين 
نادي  مع  بالتعاون  اأم�ص  ج��دة،  يف  ال�شعودية  املن�شة  نظمته 
تزامنًا  للتنمية،  الإ�شالمي  البنك  ملجموعة  الجتماعي  املوظفني 

مع اليوم العاملي لل�شعادة 2023.
واحتفى امل�شاركون يف الن�شخة الثانية من اللقاء الذي اأقيم تت 
القت�شادي  امل�شت�شار  بح�شور  ال�شعادة"  اإىل  "الطريق  عنوان 
املن�شوري،  فهد  وال�شفري  اجل��ف��ري،  ه��اين  ال�شيد  وال��ق��ان��وين 
"اإب�شو�ص" العاملية،  �شركة  عنه  ك�شفت  الذي  ال�شتطالع  بنتائج 
واملجتمع  النف�ص  علم  يف  واخلبريات  اخلرباء  من  كوكبة  وقدم 
والعالقات الب�شرية وال�شلوك التنظيمي ممثلني يف الدكتور خالد 
املرغالين،  وخلود  ق��زاز،  ومت��ارا  اأبكر،  و�شالح  العرابي،  ثابت 
يف  الكامل  الر�شا  حالة  اإىل  للو�شول  التو�شيات  من  جمموعة 
الأكادمييني  من  غفري  جمع  امللتقى  يف  و�شارك  والعمل،  احلياة 

واملهتمني واملخت�شني يف جمالت متنوعة.
اأن  العطا�ص  حامد  ال�شعودية  للمن�شة  التنفيذي  املدير  واعترب 
الهدف الرئي�شي للقاء هو �شناعة البت�شامة على وجوه اجلميع، 
والتعرف على الطرق الكفيلة بالو�شول اإىل ال�شعادة، وقال: "لن 
نكتفي بالتعرف على كيمياء اأو و�شفة ال�شعادة، بل ير�شم امللتقى 

الطريق نحو ال�شعادة الأ�شرية، وال�شعادة الوظيفية.

خطة الهالل األحمر 
بالمدينة المنورة 

البالد � المدينة المنورة 
الهالل  لهيئة  الت�شغيلية  اخلطة  تنفيذ  ك��ادر،   1600 يبا�شر 
رم�شان  ل�شهر  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  مبنطقة  ال�����ش��ع��ودي  الأح��م��ر 

املبارك، عرب 39 مركزًا اإ�شعافيًا تتوّزع يف اأرجاء املنطقة.
واأو�شح مدير عام الهيئة مبنطقة املدينة املنورة الدكتور اأحمد 
بن علي الزهراين اأن اخلطة تهدف اإىل تقدمي اخلدمات الطبية 
وعرب  ال�شريف،  النبوي  امل�شجد  لزائري  الطارئة  الإ�شعافية 
من  اخلام�ص  حتى  وت�شتمر  املنورة،  للمدينة  املوؤدية  الطرق 

�شهر �شوال املقبل.
اأربع عنايات طبية متقدمة يف  ت�شغيل  اأن اخلطة ت�شمل  وبنّي 
�شاحات امل�شجد النبوي خالل اأوقات الذروة، وتغطية املنطقة 
املركزية باملدينة املنورة والطرق املوؤدية لها باقي اأوقات اليوم، 
اإ�شعافية  62 فرقة  اأكرث من  اإ�شعافيًا، يتبع لها  39 مركزًا  عرب 
مدّعمة باأحدث التجهيزات الآلية، منها 8 فرق للعنايات الطبية 
الإ�شعاف  خدمة  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  ال��واح��دة،  النوبة  خ��الل 
اجلوي. واأفاد اأن اخلطة يقوم على تنفيذها 600 كادر ر�شمي 
تنفيذ  يف  �شي�شاركون  ومتطوعة  متطّوع   1000 جانب  اإىل 
التواجد  خ��الل  من  الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  الهيئة  خطة  اأعمال 
اأق�شامه  جميع  يف  الإ�شعافية  والتغطية  النبوي،  امل�شجد  يف 
تدريبهم  برنامج  ا�شتكمال  بعد  ال�شاعة،  م��دار  على  و�شاحاته 

وتاأهيليهم قبل بدء مو�شم العمرة.

استشارة الطبيب قبل 
تغيير مواعيد األدوية

البالد � الرياض
اأكدت مدينة امللك �شعود الطبية باأنه مع قرب حلول �شهر 
تناول  املر�شى �شعوبًة يف  املبارك يجد بع�ص  رم�شان 
لختالف  اأو  اجلرعات  مواعيد  لكرثة  وذل��ك  اأدويتهم، 
اأدوي��ة  يتناولون  ال��ذي��ن  املر�شى  حم���ذرًة  مواعيدها، 
اجلرعات،  مواعيد  تغيري  اأو  ال��دواء  اإيقاف  من  معينة 
اأو عددها من دون ا�شت�شارة الطبيب ملا لذلك من اأخطاٍر 

�شحيٍة كبرية.
لال�شتخدام  عامة  ن�شائح  هناك  اأن  املدينة  واأو�شحت 
الآمن لالأدوية يف رم�شان، ومنها الأدوية التي ت�شتخدم 
مرة واحدة َلْياًل حيث ل تتاج اإىل تعديل موعدها، اأما 
فمن  ال�شباح،  يف  واح��دة  م��رة  ت�شتخدم  التي  الأدوي���ة 
املمكن مناق�شة الطبيب اأو ال�شيديل لتغيري موعدها اإىل 
اليوم  ت�شتخدم مرتني يف  التي  والأدوي��ة  امل�شاء،  وقت 
مواعيد  لتغيري  ال�شيديل  اأو  الطبيب  مناق�شة  بالإمكان 
الأدوية  َواأَْي�شًا  الفطور وال�شحور،  اإىل وقت  اجلرعات 
ا�شت�شارة  فيجب  اليوم،  يف  مرات  ثالث  ت�شتخدم  التي 
اأو مناق�شة  اأدوية طويلة املفعول  الطبيب لتغيريها اإىل 

تعديل مواعيد اجلرعات.
نطاق  �شمن  تقع  الطبية  �شعود  امللك  مدينة  اأن  ُي��ذك��ر 

الريا�ص لتجمع الريا�ص ال�شحي الأول.
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لمن استحقاق المعاش التقاعدي بعد الوفاة؟
ان قيادتنا احلكيمة تهتم باملواطن و املواطنة، واملتقاعد جزء من 
املجتمع اأدى دوره وقدم عطاءه خالل فرتة حياته ولذلك كان لزامًا 
على هذا املجتمع اأن مينحه الأمان ويوفر له ما يحتاجه من رعايا 
اأفراد ال�سرة من نق�ص يف  ول�سرته، وخا�سة بعد وفاته �سيعاين 

دخلهم ال�سهري.
وذلك ب�سبب ان الراتب التقاعدي للموظف بعد الوفاة حمكوم بعدد 
افراد ال�سرة الذين يعولهم املتويف فيتم توزيع املعا�ص التقاعدي 
ب�سورة مت�ساوية لو كانوا املعالني 3 ا�سخا�ص فاكرث، اما اذا كان 
 .%  75 منه  ي�سرف  الراتب  ان  فانه  فقط  اثنني  امل�ستفيدين  عدد 
فقط ويف حالة كان امل�ستفيد �سخ�سًا واحدًا �سي�سرف له 50 %. 
من راتب املتويف. وامل�ستفيدون من املعا�ص يقت�سر فقط على زوجة 

املتويف التي ل تعمل، وكذلك البناء دون �سن 21 �سنة او اذا كان 
امل�ستفيد طالبًا او طالبة يف مرحلته اجلامعية اىل �سن 26 �سنة.

ويحرم من ذلك املعا�ص البنات املتزوجات والعامالت وكذلك البناء 
 60 �سن  بني  ما  وهو  والدهم  يتوفى  ال�سر  من  فكثري  العاملون، 
و70 �سنة، ففرتة ال�ستفادة من املعا�ص التقاعدي قليلة ل تتجاوز 
عامالت  او  متزوجات  وبناتهم  يعملون  واأولده��م  �سنوات   10

وبالتايل يحرمون من معا�ص والدهم. 
األي�ص ذلك اجحافًا بحقوق والدهم؟

التما�ص اىل ا�سحاب القرار اىل النظر يف احقية البناء املوظفني 
والبنات املوظفات واملتزوجات.

الفئات  للتاأمينات الجتماعية حددت  العامة  املوؤ�س�سة  العلم ان  مع 

التي ت�ستحق �سرف معا�ص لها، وهي كالتايل:
املتويف. ارامل  او  ارملة   -  1

والع�سرين. الواحد  �سن  حتى  البناء   -  2
الزواج. حني  اىل  معني  عمر  حتديد  بدون  املتويف  بنات   -  3

جدهم. وفاة  حتى  اعالته  حتت  كانوا  الذين  املتويف  اأحفاد   -  4
العمل  على  قادر  غري  عاجزًا  الوالد  كان  اذا  املتويف  وام  اأب   -  5

او جتاوز 60 �سنة.
م�سووؤليته  حت��ت  ك��ان��وا  اذا  للمتويف  والخ���وات  الخ���وة   -  6

ورعايته حتى حلظة وفاته.
7 - جد وجدة املتويف اذا كانا حتت رعايته وكفالته وا�سرتط ان 

يكون اجلد غري قادر على العمل وجتاوز 60 �سنة.

يف  �سنة   30 من  اكرث  ق�سى  ال��ذي  للمتويف  التقاعدي  الراتب  اإن 
�سنة.   21 الولد وجتاوزهم  بعد كرب  نهائيًا  يتوقف  خدمة وطنه 
فيه  ت��رد  ال��ذي  وال��رد  يتوقف؟  مل��اذا  املتزوجات  البنات  عن  وكذلك 
التامينات الجتماعية انه لي�ص ارثًا ولكنه حق للمتويف وورثته من 
ت�ستطع  مل  عائلها  عنها  توفى  التي  ال�سر  من  الكثري  فهناك  بعده. 
وغالء  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  مع  وخا�سة  بالتزاماتها  الوفاء 
ال�سعار. نحتاج اعادة نظر يف منح احلقوق للموطفني او املوظفات 

يف القطاعني العام واخلا�ص ولو بن�سف الراتب التقاعدي.

�أ.د. �سامل �سعيد باعجاجه 
@drsalem30267810

رمضان هاّل هالله 
هلَّ علينا �سهر رم�سان املبارك اأجمل ال�سهور واأف�سلها بنهاره 
الذي  لله  وال�سكر  فاحلمد  وخ�سو�سيته،  و�ساعاته  ولياليه 
الله من مل يعود عليه، ويف هذه  الف�سيل ورحم  ال�سهر  بلغنا 
املنا�سبة ي�سعدين اأن اأهنئ بال�سهر الف�سيل فكل عام واجلميع 
بخري و�سحة وعافية وعفو من الرحمن الرحيم ون�ساأل الله اأن 
يعيننا على �سيامه وقيامه ويجعل اأيامه جابرة للقلوب �ساترة 
لالأمنيات  وحمققة  للكروب  ومفرجة  للذنوب  ماحية  للعيوب 
كن  واأم��ره  وف�سله  مب�سيئته  واإميانًا  يقينًا  �سيحققها  والتي 
فيكون ال�سميع العليم جميب دعوة الداعي اذا دعاه يف �سهر 
الدعاء �سهر رم�سان املبارك. ولكن قبل قدوم ال�سيف املنتظر 
لقدومه وذلك بتطهري  ال�ستعداد والرتتيب والتهيئة  لبد من 
واملعا�سي  واحل��ق��د  وال��زع��ل  احل�سد  م��ن  وتنظيفها  النف�ص 
والقال والقيل والغيبة والنميمة وقطيعة الرحم ورد احلقوق  
النية  �سايف  نظيف  �سليم  القلب  يكون  حتى  وذلك  اأهلها  اىل 
و�سلبيات  اأفعال  من  وح�سل  ك�سب  ما  من  وغ��ريه  غل  كل  من 
طبيعة الب�سر يف دنيا التناف�ص وذلك كما يف العبارة امل�سهورة 
ما  �سوائب  من  القلب  تخلية  ومعناها  التحلّية(  قبل  )التخلّية 
حدث وح�سل وكان من تلبي�ص اإبلي�ص ومما نزغ وو�سو�ص به 
ال�سيطان �سواًء مع الذات الب�سرية و جوارحها اأو مع الخرين 
ظاهريًا اأو باطنيًا، والهدف من تخلية القلب وتفريغه وتنظيفه 
من كل ما يحمله من م�ساكل احلياة وتهيئته بالعفو وال�سفح 
يف  ال�ساحلة  بالأعمال  والتحلي  لالإ�ستمتاع  وذلك  وال�سماح 
وليلة  والرتاويح  والقيام  وال�سحور  ال�سوم  من  اخلري  �سهر 
اأهل  مبيزة  ويتميز  العبادة  بّلذة  املتخلي  لي�سعر  وذلك  القدر 
اجلنة التي ل يدخلها اإل ذو قلب �سليم ومنزوع الغل من قلبه. 
من  عليا  �سمات  اىل  الب�سرية  بالروح  ت�سمو  مميزات  وه��ذه 
الإ�سالم  كذا  وهو  الخرين  مع  والتعاي�ص  والتعامل  الخالق 
دين احلب والتعامل والأخالق. و�سهر رم�سان فر�سة عظيمة 
التجلي  اىل  الو�سول  حتى  بالعبادة  التحلية  قبل  للتخلية 
باحلب املبني على اأ�س�ص �سمولية احلب بكل اأمنياته ومعانيه 
ب�سالمة  العبادة  ح��الوة  ل��ت��ذوق  ا�ستعدادًا  وذل��ك  ومكوناته 
القلب، ويف النهاية كل عام واأنتم جميعا بخري ومربوك عليكم 

ال�سهر الف�سيل و�سيامًا مقبوًل و�سعيًا م�سكورًا.  

حممد لويفي �جلهني

@lewefe

رمضان كريم

حامل السلم بالعرض

جنود عبد �هلل قا�سم

العمر،  ن�سمعها ونكررها طول  عبارة  رم�سان كرمي، 
ومن كرم رم�سان التعامل باأخالق اإ�سالمية مع الغري، 
خاطي  ب�سكل  امل���ربرة  وال��ت��ه��ور  الع�سبية  وجت��ن��ب 

بحجة ال�سيام.
وم�ساركة  لالإح�سا�ص  ال�سوم  رك��ن  تعاىل  الله  �سرع 
جماهدة  على  للعمل  اإ�سافة  احلرمان،  �سعور  الخرين 
والق��وال  الأف��ع��ال  على  وتروي�سها  وتهذيبها  النف�ص 
واملمنوعات  املكروهات  جميع  عن  ومنعها  الفا�سلة، 

واملحرمات بالذات يف هذا ال�سهر الف�سيل.
اأقوال وردود الأفعال واألزمت اجلميع  نظمت القوانني 
بالمتثال لها ومنها نظام الذوق العام ونظام الإجراءات 

اجلزائية وم�ستقبال نظام العقوبات.

�سهر  يف  واملخالفات  التجاوزات  على  النظام  حا�سب 
رم�سان كغريه من ال�سهور ول يوجد اأي ا�ستثناء ب�سبب 
من  ال�سديد  واحل��ذر  احلر�ص  ي�ستدعي  مما  ال�سوم، 
الت�سابك  اأو  الكالمية  وامل�سادات  املهاترات  يف  الوقوع 
�سراء  اأو  امل��روري��ة  احل��وادث  اأثناء  الغري  مع  ب��الأي��دي 

الحتياجات املنزلية املعتادة �سنويًا يف �سهر رم�سان.
لذلك يف�سل للجميع البتعاد عن مواطن الزلل واثارة 
الغ�سب وجماهدة النف�ص على الطاعة وتالوة القران 
نهار  يف  ب��ال��ذات  وال��ث��واب  الأج��ر  لك�سب  وال�سدقة 
املن�سو�ص  ال�سارمة  العقوبات  لتجنب  رم�سان، 

عليها نظامًا.
حمامية    

يعد ال�ستقرار النف�سي والجتماعي اهم ركيزة من ركائز 
بناء الثقة بالذات وموا�سلة منوها من خالل ا�ستمرارية 
كل  �سخ�سية  يف  امل��وج��ودة  ال��ف��ج��وات  �سد  على  العمل 
مكانته  ال��ف��رد  ب��ني  كذلك  الناجحة  العالقات  وب��ن��اء  ف��رد 
الجتماعية وَحْظِيه بالتقدير من �ساأنه رفع م�ستوى قيمة 

الفرد يف حميطه. 
الجتماعية  ال��ت��ع��ام��الت  يف  الف����راد  بع�ص  ي��واج��ه  ق��د 
العالقة  هذه  بثقل  الفرد  ي�سعر  مما  ج��دًا  كبرية  �سعوبة 
يف  رغبتهم  املبا�سرة  الت�سادمات  خالل  من  لديهم  وتزاد 
البتعاد مما يجعلهم مييلون اىل العزلة والبتعاد وهذا 
انهم  حيث  ملجتمعهم  تقديرهم  ل�سعف  نتيجة  ال  لي�ص 

يعتقدون ان كل موقف خطاأ مروا به كان متعمدًا. 
ال��ذات  مع  التعامل  يف  كبرية  �سعوبة  لديهم  تن�ساأ  وق��د 
حيث انهم متذمرون وغا�سبون على الدوام من انف�سهم 
فال ي�ستطيعون التعامل مع ذواتهم نظرًا ل�سكوكهم حول 
ال�ستعداد  اهبة  على  وه��م  البداعية  العقلية  قدراتهم 

للهروب من ذواتهم وتنعك�ص هذه النظره لذواتهم �سلبًا 
على جمتمعهم اأي�سًا. 

الخرين  ومع  ال��ذات  مع  التعامل  ب�سعوبة  ال�سعور  ان 
ذاته  اىل  نظر  واذا  للغاية  �سيء  م��زاج  يف  الفرد  جتعل 
يف  املت�سبب  هو  ان��ه  يجد  امل�سكلة  ه��ذه  تداعيات  واىل 
يت�سرع  انه  حيث  موقف،  كل  مع  ي�سطدم  انه  حيث  هذا 
يف اتخاذ القرار ول يح�سن الت�سرف ويكرث الندم لأيام 

طوال بدًل من حماولة ا�سالح اخللل يف �سخ�سيته. 
يحمل �سلمًا بالعر�ص فال ي�ستطيع املرور من خالل ابواب 
الدوام  على  عالقًا  ويظل  والجتماعية  النف�سية  املواقف 
ومن هنا اذا وجدنا اننا منر بحالة انهيار ب�سبب �سعوبة 
الذى  م��د  ع��ن  التوقف  ال��ف��ور  على  فعلينا  الم���ور  فهم 
الذي  ال�سالم  ن��داء  اىل  وال�ستماع  ولالخرين  لذواتنا 
واحل�سول  الرتاجع  خ��الل  من  وذل��ك  ال��ذات  من  ينبعث 
حاجيات  لفهم  والتاأمل  لال�سرتخاء  الكايف  الوقت  على 

الذات ومن ثم املجتمع .

@NUJOODQASSIM

fatimah_nahar@فاطمة نهار يو�سف

مخاطر التدخين السلبي
العوامل  من  العديد  ي�سبب  اأن  ميكن  التدخني  اأن  علميًا  ثبت 
الرئة  وانتفاخ  القلب  واأم��را���ص  الرئة  �سرطان  مثل  ال�سحية 
عرب  تناقلها  مت  التي  املعرفة  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  على  وغ��ريه��ا؛ 
الأجيال حول عدد املخاوف ال�سحية التي يوؤدي اإليها التدخني 
اآخرين؛  اأ�سخا�ص  التدخني حول  ي�ستمرون يف  النا�ص  اأن  اإل 
هناك  ولكن  الفرد  �سحة  على  خطرًا  التدخني  ي�سبب  بالتاأكيد 
دليل ي�سري اإىل اأن التدخني ميكن اأن ي�سبب م�ساكل ملن حولك؛ 
البالغني؛  من  لالأمرا�ص  اأكرث عر�سة  الأطفال  اأن  املعروف  من 
نف�سه  ويجهز  اجل�سم  يتطور  املبكرة  ال�سن  ه��ذه  مثل  ففي 
اأن  ميكن  ال�سارة  امللوثات  لهذه  يتعر�ص  وعندما  للم�ستقبل 
يت�سبب يف اأ�سرار ج�سيمة لهم؛ مييل الأطفال الذين يتعر�سون 
الأذن  التهابات  م��ن  مب��زي��د  الإ���س��اب��ة  اإىل  ال�سلبي  للتدخني 
وت�سو�ص  التنف�سي  اجلهاز  وم�ساكل  الربد  ونزلت  وال�سعال 
الأ�سنان؛ يف حالة اإ�سابة الطفل بالربو فاإن الدخان الذي ينفث 
ي�ساب  حالة  هو  فالربو  له  حمفزًا  يكون  اأن  ميكن  الهواء  يف 
فيها ال�سخ�ص بالتهاب جمرى الهواء مما يجعل التنف�ص �سعبًا 
عليه؛ وعندما ي�ستن�سق الطفل امل�ساب بالربو التدخني ال�سلبي 
فاإنه يوؤدي اإىل املزيد من نوبات الربو وميكن اأن تت�سبب يف 
اأن تكون النوبات اأكرث حدة؛ كذلك يت�سبب التدخني ال�سلبي يف 

التهابات اجلهاز التنف�سي ال�سفلي احلادة مثل التهاب ال�سعب 
ال�سغار؛  والأطفال  الر�سع  عند  الرئوي  واللتهاب  الهوائية 
يتعر�ص النا�ص للدخان ال�سلبي يف كثري من الأماكن واحلدائق 
فيها  ينمو  بيئات  كلها  وهذه  واملالعب  واملدار�ص  وال�سواطئ 
فهناك  تهديدًا  العامة  الأم��اك��ن  يف  التدخني  ي�سكل  الأط��ف��ال؛ 
يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  منها  التخل�ص  يتم  التي  لل�سجائر  اأعقاب 
املناطق العامة مثل احلدائق واملالعب وال�سواطئ والأر�سفة 
واملناطق التجارية وجميع املناطق التي كانت خالية من هذه 
ال�ستمتاع  النا�ص  على  ال�سعب  من  جعلت  والتي  النفايات 
مليئًا  منفذًا  اأو  �سارعًا  يرى  اأن  يحب  اأح��د  فال  العام  باملظهر 
ب�سكل  الأر���ص  تلوث  يف  ي�ساهم  هذا  وكل  ال�سجائر  باأعقاب 
عام وميكن اأن ت�سبح اأعقاب ال�سجائر التي يتم التخل�ص منها 
والأطفال  الربية  احلياة  على  الختناق  خلطر  حمتماًل  خطرًا 
هناك  تكون  اأن  ميكن  كما  املناطق  ه��ذه  يف  يجدونها  الذين 
مواقف ميكن اأن يجد فيها طفل �سغري يلعب على الرمال على 
اأو امللعب عقب �سيجارة ومييل اإىل و�سعه يف فمه؛  ال�ساطئ 
وهذا ينطوي على خماطر عديدة لأن اأعقاب ال�سجائر حتتوي 
ت�سري  قد  باجل�سم؛  ال�سارة  الكيميائية  املواد  من  العديد  على 
لأمهات  احل��الت  بع�ص  اإىل  املدخن  فيها  يقيم  التي  املناطق 

حوامل وعندما تتنف�ص الأم دخانًا �سلبيًا فاإنه يوؤثر على الطفل 
من  للعديد  ال�سلبي  للتدخني  الأم��ه��ات  تتعر�ص  وق��د  داخلها 
املخاطر. لأنها تتعر�ص ملواد كيميائية �سارة ت�سبب الإجها�ص 
والولدة املبكرة وانخفا�ص الوزن عند الولدة؛ كان التعر�ص 
ب�سكل  مرتفعًا  للن�ساء  الع�سرين  القرن  اأواخ��ر  خالل  ال�سلبي 
كبري ففي حوايل ثمانينيات القرن املا�سي تعر�ص ما ي�سل اإىل 
80 ٪ من الن�ساء يف �سن 4 �سنوات فما فوق للتدخني ال�سلبي 

ما جعل ن�سبة كبرية تعاين من اأمرا�ص مزمنة.

نيفني عبا�س
 @NevenAbbass

الحامل في رمضان
رم�سان  �سهر  دخ��ل  كلما  ال��ت�����س��اوؤلت  تتكرر 
وجنينها،  الأم  على  احلمل  تاأثري  عن  الكرمي 
التي  احلامل  �سيام  اأن  معلومًا  اأ�سحى  وق��د 
ل  اخل��ط��ورة  قليل  احلمل  ذوات  م��ن  ت�سنف 
ي�سر باحلامل ول بطفلها. وهذه الفئة ت�سكل 

حواىل ثمانني يف املئة من احلوامل.
 ه��ن��اك ح����الت ي��ق��رتن ف��ي��ه��ا احل��م��ل ببع�ص 
الأم����را�����ص، ك��ال�����س��ك��ر وال�����س��غ��ط ال��ل��ذي��ن ل 
الكلى  وامرا�ص  ب�سهولة،  للعالج  ي�ستجيبان 
واأ�سباهها، ين�سح الطبيب عادة بعدم ال�سوم، 
ويف هذه احلالة فاإن على احلامل اأن تفطر ول 

ي�سح لها ال�سوم.
ومن رحمة الله بعباده اأن اباح للحامل الفطر 
اإن خافت على نف�سها، وهي هنا تفطر وتق�سي، 
اأن  اإن خافت على نف�سها وجنينها فاإن لها  اأما 
م�سكينًا،  يوم  كل  عن  وتطعم  وتق�سي  تفطر 
حاجة  غ��ري  م��ن  للحامل  هنا  الفطر  وُرخ�����ص 
لأمر الطبيب. هذه احلالت تختلف من حامل 
تق�سي  وه��ي  تعمل،  ل  حامل  فهناك  لأخ��رى، 
�سهل عليها،  بيتها وال�سوم  �سوؤون  وقتها يف 
ولكن هناك اأخرى ملزمة بالعمل يف رم�سان، 
يف  فتق�سى  ال�سيارة،  تقود  اأن  يلزمها  ورمبا 
فاإنها تتعر�ص  اثنتني، ولذا  اأو  الطريق �ساعة 
اليوم  �ساعات  يف  وخا�سة  الرتكيز  لفقدان 
ح��وادث  يف  لها  ذل��ك  يت�سبب  وق��د  الخ����رية، 
خطرية، واأوىل لهذه الأخت اأن تفطر، وكذلك 
املدر�سة التى حتتاج للحركة الكثرية وخا�سة 
يف الأج����واء احل���ارة ق��د ي��وؤث��ر ال�����س��وم على 
بها  واأوىل  بطالباتها،  وي�سر  لعملها  اأدائ��ه��ا 
اأن تفطر، وهنا اأ�سعر بالإثم اإن جلاأت احلامل 
اىل ا�ست�سدار اإجازات مر�سية ل مربر لها، اإل 

حر�سها على �سيام رم�سان. 
ال�سيام  ارادت  اإن  به  احلامل  نن�سح  ما  اأم��ا   
ال��ب��ع��د عن  ب��ه غ��ريه��ا، م��ث��ل  ف��ه��و م��ا نن�سح 
ا�ساعة الوقت يف ان�سطة ترفيهية مبالغ فيها، 
الطعام  من  كبرية  كميات  اك��ل  عن  والبتعاد 
كثرية  الطعمة  من  وخا�سة  الف��ط��ار،  �ساعة 
�ساعات  اأخذ  بد من  كذلك ل  ال�سكر والدهون، 
كافية من النوم، واحلر�ص على تناول وجبة 
كافية  كمية  وتناول  متاأخرة،  خفيفة  �سحور 
من ال�سوائل يف الليل، ي�ستح�سن األ تقل عن 

ليرتين من ال�سوائل يوميا.
ب���اأن حركة  ���س��ع��وره��ا  ق��د تقلق احل��ام��ل م��ن   
هذا  ولكن  ال�سيام،  �ساعات  يف  تقل  اجلنني 
يجعله  ما  الذكاء  من  عنده  فاجلنني  طبيعى، 
قلت  اإذا  احلركة  على  طاقته  اإنفاق  من  يخفف 
احلامل  ولتطمئن  ت�سله،  التي  الغذاء  ن�سبة 
خالل  الطفل  حركة  تتابع  ان  ت�ستطيع  فاإنها 
�ساعات الإفطار، فمثاًل بعد النتهاء من تناول 
جل�ست  ل��و  ���س��اع��ة،  بن�سف  الإف���ط���ار  وج��ب��ة 
احلامل بهدوء فرتة ن�سف �ساعة تتابع حركة 
الطفل  يتحرك  اأن  لتطمئن  يكفيها  اجل��ن��ني، 
اأربع مرات خالل الن�سف �ساعة هذه. لكن لو 
ا�ستمرت حركة الطفل يف التباطوؤ بعد الفطار 

فالأوىل اأن تراجع طبيبها.

د. �سالح ها�سم �ل�سحري

@SalehElshehry

في ظالل القانون
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 السعودية األكثر نموًا في التجارة اإللكترونية

البالد - الرياض   
مع  القطاعات  خمتلف  يف  ا�ستثمارية  اتفاقية   14 اال�ستثمار  وزارة  وقعت 
ا�ستثمارية  اتفاقيات   5 ت�سمنت  االتفاقيات  اأن  مو�سحة  عاملية  جهات  عدة 
مت توقيعها يف قطاع ريا�سة املحركات على هام�ش فورموال1، و6 اتفاقيات 
خمتلف  يف  رائ���دة  ريا�سية  جهات  م��ع  توقيعها  مت  االأخ���رى  اال�ستثمارية 
جماالته  مبختلف  الريا�سي  القطاع  تطوير  يف  امل�ساهمة  بهدف  املجاالت، 
لدخول  امل�ستثمر  خطط  دع��م  ت�سمنت  االتفاقيات  اأن  واأ�سافت  باململكة.  
ال�سوق ال�سعودي الأول مرة وتاأ�سي�ش مقر ر�سمي يدير �سوؤون امل�ستثمر يف 
اإىل مدن جديدة  للتو�سع والو�سول  امل�ستثمر  اململكة، ودعم وتفعيل خطط 
يف اململكة وعقد �سراكات مع القطاعني العام واخلا�ش يف ريا�سات نوعية 

مثل الريا�سات اجلوية والقفز املظلي وغريها، كما ت�سمنت االتفاقيات دعم 
اأعمالها وخلق �سراكات للح�سول على وكاالت لعالمات  ال�سركة يف تو�سيع 
اململكة واال�ستثمار يف جماالت جودة احلياة  جتارية جديدة الأول مرة يف 
قطاع  يف  ا�ستثماريتان  اتفاقيتان  اأي�سا  االجتماعية.  الريا�سية  واالأن��دي��ة 
لدخول  امل�ستثمرين  دعم  بهدف  املجال  يف  متخ�س�سة  جهات  مع  الرتفيه، 

ال�سوق ال�سعودي وتطوير امل�ساريع النوعية يف اململكة. 
الإن�ساء  ا�ستثمارية  اتفاقية  اال�ستثمار  وزارة  وقعت  ال�سناعة،  قطاع  ويف   
ال�سناعة  وتوطني  ونقل  االأ�سمنتية،  اخلر�سانة  بخالطات  خا�ش  م�سنع 
والتقنيات اخلا�سة بها، اإ�سافة اإىل ت�سنيع خالطات خر�سانية حتمل عالمة 

�سنع يف ال�سعودية. 

البالد - الرياض   
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  التجارة  وزي��ر  اجتمع 
الدكتور  اخلارجية  للتجارة  العامة  الهيئة 
التجارة  بوزير  الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد 
ال��رتك��ي حممد م��و���ش، وذل���ك خ��الل زي��ارت��ه 
االأعمال  ملتقى  الزيارة  خالل  واأقيم  اململكة، 
 3 ال�����س��ع��ودي ال��رتك��ي، ال���ذي �سهد ت��وق��ي��ع 
بح�سور  ال�����س��ن��اع��ة،  ق��ط��اع  يف  ات��ف��اق��ي��ات 
ال�سعودية  ال�سركات  كربى  من  �سركًة   450
اأوَل  الق�سبي،  الدكتور  وافتتَح  والرتكية. 
ترك   " الرتكية  لل�سادرات  جت��اري  معر�ش 
اإك�سبو 2023" املُقام مبدينة الريا�ش، كما 
�سُيقام ملتقى لالأعمال بني اجلهات احلكومية 
الرتكية؛  امل��ق��اوالت  و���س��رك��ات  ال�سعودية 
اأوجه التعاون، والتعريف باخلدمات  لبحث 
مب�ساركة  اجلانبني،  من  املُقدمة  واملنتجات 
بالذكر  اجلدير  احلكومية.  اجلهات  من  عدد 
اململكة  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  اأن 
بلغ  2022م  ع��ام  خ��الل  تركيا  وجمهورية 

حوايل 21.9 مليار ريال.

اتفاقية استثمارية        
في الرياضة والترفيه والصناعة

معرض
 للصادرات التركية

 تعاون خليجي
سنغافوري

ب���ح���ث االأم��������ني امل�������س���اع���د ل���ل�������س���وؤون 
العامة  باالأمانة  والتنموية  االقت�سادية 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ش 
الوزارة  ال�سنيدي، مع وكيل  خالد علي 
وال�سناعة  التجارة  ب���وزارة  للتطوير 
تيك،  ت�سوان  يل  �سنغافورة  بجمهورية 
االقت�سادية يف دول جمل�ش  التطورات 
تعزيز  و�سبل  و�سنغافورة،  ال��ت��ع��اون 
ال��ت��ع��اون ب���ني اجل��ان��ب��ني يف جم���االت 
الرقمي،  واالقت�ساد  االأخ�سر  االقت�ساد 
ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  وا���س��ت��ك��م��ال 

احلرة بني اجلانبني.

ضريبة القيمة
دع������ت ه���ي���ئ���ة ال�����زك�����اة وال�������س���ري���ب���ة 
االأعمال  قطاع  من  املن�ساآت  واجلمارك، 
امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعني 
من  ال�سنوية  توريداتها  تتجاوز  التي 
اإىل  ريااًل  40 مليون  ال�سلع واخلدمات 
�سهر  ع��ن  ال�سريبية  اإق��رارات��ه��ا  تقدمي 
اأق�ساه  فرباير املا�سي، وذلك يف موعٍد 
31 من �سهر مار�ش اجلاري عرب املوقع 
عرب  وال�سداد  تقدميها  اأو  االإل��ك��رتوين 
وذل��ك  الذكية  للهواتف  الهيئة  تطبيق 

جتنًبا للغرامة. 

بطاقات النقل
جميع  على  للنقل  العامة  الهيئة  اأك��دت 
النقل  اأن�سطة  يف  واالأف�����راد  امل��ن�����س��اآت 
الت�سغيل  ب��ط��اق��ات  اإ����س���دار  ب�����س��رورة 
للمركبات العاملة يف قطاع النقل الربي، 
وذلك عرب بوابة نقل االإلكرتونية، وتعد 
بطاقة الت�سغيل وثيقة ت�سدر عن الهيئة 
النقل  ملركبة  للت�سريح  للنقل  العامة 

مبمار�سة الن�ساط.

تنويعًا لالقت�ساد وزيادة توطني القطاع 

عبد  بن  خالد  املهند�ش  اال�ستثمار  وزي��ر  املنا�سبة  �سهد 
املعدنية  وال����روة  ال�سناعة  ووزي���ر  ال��ف��ال��ح،  ال��ع��زي��ز 
عبدالله  بن  فالح  والدكتور  اخلريف،  اإبراهيم  بن  بندر 
ال�سليمان حمافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعدٍد 
من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة، ومن الروؤ�ساء 
ومن  القطاع  يف  العاملة  املحلية  لل�سركات  التنفيذيني 
الع�سكرية  ال�سناعات  جم��ال  يف  امل�ستثمرة  ال�سركات 
مذكرات  من  عدٍد  عن  االإع��الن  ومت  باململكة،  والدفاعية 

وحتقيق  القطاع  توجهات  دعم  ت�ستهدف  التي  التفاهم 
م�ساركة  م�ستوى  رف��ع  خ��الل  من  الوطنية  م�ستهدفاته 
توطينه،  م�سرية  ودع���م  القطاع  تطوير  يف  املن�ساآت 
وت�سهيل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  يف  م�ساهمته  ورف��ع 
وال�سغرية  ال�سغر  متناهية  للمن�ساآت  الداعمة  احللول 

واملتو�سطة بالقطاع.
الع�سكرية  لل�سناعات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  حم��اف��ظ  وث��م��ن 
كلمته  خ��الل  العوهلي  عبدالعزيز  ب��ن  اأح��م��د  املهند�ش 

الرعاية اخلا�سة والدعم الكبري الذي يحظى بهما قطاع 
خادم  حكومة  قبل  من  اململكة  يف  الع�سكرية  ال�سناعات 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
و�سمو االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد 
رئي�ش جمل�ش الوزراء رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة العامة 
الروؤية  لتج�سيد  الله-  حفظهما   - الع�سكرية  لل�سناعات 
االإ�سرتاتيجية،  اململكة  ا�ستقاللية  تعزيز  نحو  الطموحة 
االإنفاق  من   %  50 عن  يزيد  مبا  القطاع  ه��ذا  وتوطني 

بحلول  الع�سكرية  واخل��دم��ات  امل��ع��دات  على  احلكومي 
العام 2030م، وتوفري فر�ش العمل لل�سباب ال�سعودي.

ورفع ال�سكر ل�سمو االأمري خالد بن �سلمان بن عبد العزيز 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  الدفاع،  وزي��ر 
لل�سناعات الع�سكرية، واإىل اأع�ساء جمل�ش اإدارة الهيئة 
من  ما  كل  تقدمي  على  الكبريين  وحر�سهم  دعمهم  على 
ملوا�سلة  وتطويره  القطاع،  اإ�سرتاتيجية  حتقيق  �ساأنه 

م�سرية التوطني الطموحة.

البالد - جدة
الرابع  للربع  االإلكرتونية  التجارة  جمل�ش  تقرير  اأظهر 
االأكر منوًا  الع�سر  الدول  تعد من  اململكة  اأن  2022م، 
 ،%  32 يف جمال التجارة االإلكرتونية بن�سبة تتجاوز 
التجاري�ة  ال�سجالت  حاملي  اأع�داد  زي��ادة  �سهدت  حيث 
التج�ارة  ممار�س�ي  م�ن  احل�ر  العم�ل  وثائ�ق  وحامل�ي 
 105.3 بلغ  حيث  2022م،  ع��ام  خ��الل  االإلكرتونية 
عدد  بلغ  للتقرير  ووف��ق��ا  ووثيقة.  جت��اري  �سجل  األ��ف 

حاملي ال�سجالت التجارية من ممار�سي اأن�سطة التجارة 
خالل  جتاري  �سجل  األف   30.15 الن�سطة  االإلكرتونية 
العمل  وثائق  حاملي  اإجمايل  بلغ  حني  يف  2022م، 
احلر من ممار�سي اأن�سطة التجارة االإلكرتونية 75.21 
األف وثيقة ، كما �سجلت اململكة منوًا ملحوظًا ف��ي اأعداد 
 35 بلغت  حيث  ال��واردة  االإلكرتونية  التجارة  �سحنات 
وتلتها  ال�سني  ت�سدرتها  2022م،  خالل  �سحنة  مليون 

كل من الواليات املتحدة، هوجن كوجن.

اأطلقت الهيئة العامة لل�سناعات الع�سكرية اأم�ش عددًا من املمكنات يف 
قطاع ال�سناعات الع�سكرية باململكة، بهدف اإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة 
اإىل  الو�سول  من  ومتكينهم  والدوليني  املحليني  للم�ستثمرين  وحمفزة 
فر�ش القطاع اال�ستثمارية بكل ي�سر و�سهولة من خالل ا�ستحداث من�سة 
اإلكرتونية وطنية ت�ستهدف حتقيق التكامل احلكومي بني جميع اجلهات 

ذات العالقة بقطاع ال�سناعات الع�سكرية يف اململكة.

البالد - الريا�ش

تمكين المستثمرين
في الصناعات العسكرية بالمملكة
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البالد - وكاالت
)االثنني(،  اأم�س  جينبينغ،  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأكد 

"زخمًا جديدًا"  عن ثقته باأن زيارته اإىل رو�شيا �شتعطي 

الطائرة على  للعالقات مع مو�شكو، وذلك بعد نزوله من 

مدرج مطار العا�شمة الرو�شية.

باأن  مقتنع  "اأنا  الرو�شية:  االأنباء  لوكاالت  وفقًا  وقال 

من  ج��دي��دًا  ف�شاًل  وتفتح  مثمرة،  �شتكون  ال��زي��ارة  ه��ذه 

ال�شداقة مع رو�شيا و�شتعطي زخما جديدا لتطور �شليم 

بكني  وا�شفا  ال�شينية-الرو�شية"،  للعالقات  وم�شتقر 

موثوقان،  و�شريكان  جيدان  ج��اران  باأنهما  ومو�شكو 

وفقا  العاملي  النظام  حلماية  م�شتعدة  ب��الده  اأن  م��وؤك��دًا 

للقانون الدويل، م�شريًا اإىل اأن اقرتاح بكني ب�شاأن كيفية 

نظر  وجهات  يعك�س  اأوكرانيا  يف  ت�شوية  اإىل  التو�شل 

باأن  اأق��ر  لكنه  االأزم��ة،  عواقب  تفادي  يف  وي�شهم  عاملية، 

احللول قد ال تكون �شهلة.

اأول  يف  رو�شيا،  اإىل  اأم�س  ال�شيني  الرئي�س  وو�شل 

زيارة خارجية له منذ اإعادة انتخابه للمرة الثالثة رئي�شا 

لل�شني. ومن املقرر اأن ت�شتمر الزيارة التي تاأتي بدعوة 

 22 ي��وم  اإىل  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  م��ن 

العالقات  تطوير  م�شائل  تكون  اأن  املتوقع  ومن  مار�س. 

الراهن  العاملي  والو�شع  البلدين  بني  والتعاون  الثنائية 

على راأ�س جدول اأعمال الزعيمني.

عاملي  �شالم  ك�شانع  ال�شني  تقدمي  اإىل  �شي  وي�شعى 

العلن،  ويف  م�شوؤولة.  عظمى  ق��وة  بكونها  واإب��رازه��ا 

بينما  االأوك�����راين،  ال�����ش��راع  يف  احل��ي��اد  ال�شني  تلتزم 

تاأكيد  واأع��ادت  رو�شيا،  �شد  الغربية  العقوبات  انتقدت 

املتحدة  الواليات  وقالت  مو�شكو.  مع  الوثيقة  عالقاتها 

ال�شني  اإن  االأخ��رية،  االآون��ة  يف  االأطل�شي  �شمال  وحلف 

تدر�س اإمداد رو�شيا باالأ�شلحة، وحذرا بكني من مثل هذه 

اخلطوة. ونفت ال�شني ذلك.

قمة روسية-صينية لتمتين الشراكة

البالد - وكاالت
قي�س  التون�شي  ال��رئ��ي�����س  اأن�����ش��ار  م��ن  امل��ئ��ات  جت��م��ع 

دعمهم  عن  تعبريًا  )االث��ن��ني(،  اأم�س  العا�شمة  يف  �شعيد 

له بعد حملة الإيقاف معار�شني اإخوانيني ب�شبهة اخليانة 

والف�شاد ورف�شًا ملا و�شفوه بالتدخل االأجنبي، حيث ردد 

بورقيبة  احلبيب  �شارع  يف  جتمعوا  الذين  املتظاهرون 

هتافات "ال�شعب يريد تطهري البالد".

اإيقافات  حملة  االأخ��رية  االأ�شابيع  يف  ال�شرطة  وب��داأت 

�شيا�شيني  على  وقب�شت  املعار�شة  م��ن  ق��ي��ادات  �شملت 

وق�شاة ونقابي ورجل اأعمال بارز ورئي�س حمطة اإذاعية.

وقال قي�س �شعيد، يف وقت �شابق، اإن قراراته قانونية 

ون��دد  والف�شاد  الفو�شى  م��ن  تون�س  الإن��ق��اذ  و���ش��روري��ة 

بخ�شومه وو�شفهم باأنهم خونة وجمرمون واإرهابيون. 

االأ�شابيع  يف  امل�شجونني  �شد  املقدمة  االأدل���ة  ب��ني  وم��ن 

اأمن  التاآمر على  املحاكمة بتهمة  املا�شية على ذمة  القليلة 

الدولة اأنهم التقوا بدبلوما�شيني فرن�شيني اأو اأمريكيني.

وقال متظاهرون: "ندعم �شعيد يف حملته �شد اخلونة 

وال��ف��ا���ش��دي��ن وم���ن خ��رب��وا ال��ب��الد خ���الل ال��ع��ق��د املا�شي 

حربه  �شعيد  يوا�شل  اأن  نريد  اخلارجي.  التدخل  و�شد 

فاإن  �شيا�شيون  وحمللون  خ��راء  وح�شب  هوادة".  بال 

يدعمها  التي  �شعيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س  اإج���راءات 

ال�شيا�شي  ال���ذراع  النه�شة  حركة  النهيار  اأدت  ال�شارع 

التي  للحركة  �شعبي  رف�س  وجود  موؤكدين  ل�"االإخوان"، 

يحملها ال�شارع الفو�شى ال�شيا�شية.

تظاهرة لتطهير تونس من اإلخوان

تفتح ف�شاًل جديدًا من ال�شداقة
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مبادرة البتكار
"ثالثة خطوط سعودية"

البالد � الرياض 
اأعلنت وزارة الثقافة اأم�س، اإطالق "مبادرة احلروف الطباعية" 

من خالل ابتكار ثالثة خطوط �سعودية فريدة من نوعها، حيث 

ال�سعودية،  بالثقافة  باالحتفاء  طريقته  يف  منها  خط  كل  يتميز 

والتي �ستكون متاحة جمانًا لعموم املجتمع من االأفراد واجلهات 

واالإبداعية،  والفنية  الت�سميمية  اأعمالهم  يف  منها  لال�ستفادة 

االإلكرتوين:  الرابط  على  الطباعية  اخلطوط  من�سة  عرب  وذلك 

.  https://engage.moc.gov.sa/fonts
ق�سر  اإىل  لين�سب  اخلطوط  هذه  امل�سمك" ك��اأول  "حرف  وج��اء 

املحرتف  حل��روف  ال��زاوي��ة  حجر  ليكون  التاريخي،  امل�سمك 

ال�سعودي التي تلته، ويتميز بكونه متينًا، ثابت البنيان، وا�سح 

ر�سومه  الأن  بقية احل��روف،  القراءة، وميتاز عن  �سهل  املالمح، 

التقليدية،  اخل��ط  اأ�ساليب  اإىل  ال��رج��وع  دون  و�سعت  االأوىل 

الب�سيط  للطابع  املحت�سن  الن�سيب"  "حرف  فهو  الثاين  واأم��ا 

حروفه  على  تظهر  بحيث  ال��ي��د،  بخط  املكتوبة  للمالحظات 

العناوين،  يف  ا�ستخدامه  وي�سلح  ال��ك��ت��اب��ة،  يف  ال��ي��د  ح��رك��ة 

والن�سو�س املر�سلة، باالإ�سافة اإىل منا�سبته للمنا�سبات االأدبية، 

من  وتد" املاأخوذ  "حرف  والثالث  االأطفال،  وق�س�س  وال�سعر، 

"وتد اخليمة" الأن زواياه منحنية يف �سكل حروفه تذكر ب�سكل، 
احلركة؛  بديناميكية  احلرف  هذا  ويت�سف  اخليام،  زواي��ا  وتد 

لذلك يتنا�سب مع ن�سو�س املهرجانات واملنا�سبات الريا�سية.

باللغة  اح��ت��ف��اًء  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  الثقافة  وزارة  اإط���الق  وي��اأت��ي 

ودعمًا  املجتمع،  لدى  ملكانتها  وتعزيزًا  وا�ستخداماتها،  العربية 

فريدة  مل�سة  اإ�سفاء  خالل  من  وذلك  فيها،  واملهتمني  للمخت�سني 

من  وحتتفي  العربية،  اخلطوط  على  ال�سعودية  الهوية  متّيز 

خاللها بالرتاث ال�سعودي والرموز الثقافية.

 اختتام مهرجان
بحر من األفالم

البالد � جدة 
ت�سهد جامعة عفت، م�ساء اليوم، احلفل اخلتامي ملهرجان "عفت" الأفالم الطلبة 

وذلك  االأفالم"،  من  "بحر  �سعار  حتت  للمهرجان  العا�سرة  دورت��ه  يف  ال��دويل 

بح�سور ورعاية من �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لولوة الفي�سل نائب رئي�س 

جمل�س االأمناء وامل�سرف العام على جامعة "عفت" والدكتورة هيفاء جمل الليل 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  �سومان  مريفت  والدكتورة  "عفت"،  جامعة  رئي�سة 

االأكادميية، وعمداء وعميدات و�سفراء و�سفريات جامعة "عفت" وجميع �سيوف 

الفقرات  تتوىل  ثم  ال�سعودي،  امللكي  بالن�سيد  احلفل  يبداأ  املهرجان.  �سرف 

الفنون  مدر�سة  عن  الوعل  �سها  ال�سعودية  االإعالمية  احلفل  عريفة  تقدمها  التي 

ال�سينمائية بجامعة "عفت" وهي االأوىل والوحيدة يف اململكة العربية ال�سعودية 

مت  مّرة  والأول  ولكن  ال�سينمائية.  الفنون  يف  البكالوريو�س  درجة  متنح  التي 

جماالت  يف  العامل  اأنحاء  جميع  من  الطلبة  اإنتاجات  ال�ستقبال  املجال  اإف�ساح 

واإبحار  وثائقية  واأفالم  متحركة  ور�سوم  ق�سرية  اأفالم  من  ال�سينمائية  الفنون 

واإبهار يف عامل اأفالم الطلبة لعك�س خمتلف الثقافات والروؤى. كما �سيتم توزيع 

اجلوائز على االأفالم الفائزة، والتي �سيتم االإعالن عن اأ�سمائها يف احلفل، وهي 

تتمثل يف جائزة اأف�سل فيلم روائي طالبي دويل مقّدمة من مهرجان البحر االأحمر 

ال�سينمائي يقدمها عماد اإ�سكندر مدير �سندوق البحر االأحمر لالأفالم، ويت�سلمها 

يام فدا الطالبة بق�سم الفنون ال�سينمائية بجامعة "عفت". وهناك جائزة اأف�سل 

الربيطاينة  للفنون  "بورمناوث"  جامعة  من  مقّدمة  دويل  طالبي  وثائقي  فيلم 

يقدمها بول جوخ، ويت�سلمها عي�سى حافظ الطالب من ق�سم الفنون ال�سينمائية 

اأف�سل فيلم ر�سوم متحركة طالبي دويل مقّدمة من  اأما جائزة  "عفت".  بجامعة 

ال�سينمائية  الفنون  الدكتور، حممد �سبحي من مدر�سة  "عفت" فيقدمها  جامعة 

بجامعة "عفت"، وتت�سلمها �سريين �سلطان الطالبة بق�سم الفنون ال�سينمائية، كما 

اأن هناك جائزة اأف�سل فيلم روائي طالبي �سعودي مقدمة من فيلم "العال" تقدمها  

قرة العني عبد الوهاب، وجائزة اأف�سل فيلم وثائقي طالبي �سعودي مقدمة من 

"جنوم" وتقدمها  ندى ال�سيباين، ف�ساًل عن جائزة اأف�سل فيلم ر�سوم متحركة 
طالبي �سعودي مقدمة من �سركة "تام" يقدمها الدكتور  عبد الله الدماك.

وجائزة اأف�سل فيلم من اختيار اجلمهور، ويقدمه يف في�سل بالطيور.

البالد �� جدة

االعتدال  اأن  بجدة  الفلكية  اجلمعية  اأو�سحت 

الربيعي يحدث يوم غد الثالثاء، وهو اأول يوم 

ال�سمايل  الن�سف  يف  فلكيًا  الربيع  ف�سل  يف 

م��ن ال��ك��رة االأر���س��ي��ة وب��داي��ة ف�سل اخل��ري��ف 

اجلمعية  رئي�س  واأف��اد  اجلنوبي.  الن�سف  يف 

ال�سم�س  اأ�سعة  اأن  زاه��رة،  اأب��و  ماجد  املهند�س 

منطقة  على  عامودية  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  �ستكون 

على  واالإ���س��اءة  احل���رارة  وت��ت��وزع  اال�ستواء، 

االأر���س��ي��ة،  ال��ك��رة  ن�سفي  ع��ل��ى  مت�ساو  ن��ح��و 

املنطقة  وجنوب  �سمال  الواقعة  املناطق  بينما 

اأ�سعة �سم�س مائلة تتناق�س  تتلقى  اال�ستوائية 

90 درجة على خط اال�ستواء حتى ال�سفر  من 

االأر���س  حمور  ميل  ب�سبب  وذل��ك  القطبني،  يف 

االعتدال  اأن  اإىل  واأ�سار  درج��ة.   23.5 مبقدار 

حول  االأر�����س  م���دار  يف  نقطة  ميثل  الربيعي 

تعرب  التي  للحظة  عالمة  اأي�سًا  وه��و  ال�سم�س 

فيها ال�سم�س "ظاهريًا" خط اال�ستواء ال�سماوي 

الن�سف  اإىل  اجل��ن��وب��ي  الن�سف  م��ن  منتقلة 

عام  وب�سكل  اأن��ه  مبينًا  ال�سماء،  لقبة  ال�سمايل 

يفرت�س اأن يكون طول النهار 12 �ساعة والليل 

ل�سببني:  12 �ساعة، ولكن هذا ال يحدث متاما 
ال�سم�س قر�س دائري، ولي�ست نقطة  اأن  االأول 

البعيدة كما تظهر ب�سماء  النجوم  �سوئية مثل 

االأر�س، ومعظم التقاومي تربط �سروق ال�سم�س 

ال�سرقي،  باالأفق  حافتها  بني  االأول  بالتالم�س 

وحتدد غروب ال�سم�س عندما تلم�س اآخر حافة 

من قر�س ال�سم�س االأفق الغربي، وهذا يف حد 

اإ�سافية من �سوء  3 دقائق  ذاته يعطي حوايل 

النهار عند خطوط العر�س املتو�سطة.

فلكية جدة: غدًا
بداية فصل الربيع

 هيئة االإذاعة والتلفزيون تطلق دورة رم�سان.. واحلارثي:

البالد � الرياض
ل�سهر رم�سان  الدورة الرباجمية  االإذاعة والتلفزيون  اأطلقت هيئة 

املبارك 2023م، بح�سور معايل وزير االإعالم رئي�س جمل�س اإدارة 

الدو�سري،  يو�سف  بن  �سلمان  االأ�ستاذ  والتلفزيون  االإذاع��ة  هيئة 

االإذاع��ة والتلفزيون  االإعالميني واملثقفني، يف مقر هيئة  وعدٍد من 

بالريا�س. وقال الرئي�س التنفيذي لهيئة االإذاعة والتلفزيون حممد 

بن فهد احلارثي، يف كلمته خالل احلفل: "يف البداية نهنئكم بحلول 

�سهر رم�سان املبارك، وتعودنا يف كل عام اأن نلتقي بكم ال�ستعرا�س 

اأن  ونتمنى  النجاح،  �سركاء  الأنكم  الرم�سانية،  الرباجمية  دورتنا 

نقدم ما ينال ر�سا ذائقة امل�ساهد".

واأ�ساف اأن ا�ستعدادات الهيئة منذ نهاية �سهر رم�سان املا�سي، من 

خالل فرق عمل تعمل على مدار ال�ساعة، بهدف تقدمي حمتوى مميز، 

ال �سيما اأن �سهر رم�سان يعترب مو�سمًا للقنوات التلفزيونية، م�سريًا 

اإىل اأن املحتوى املقدم من قبل هيئة االإذاعة والتلفزيون يعتمد على 

نناف�س  رهان  املحلية  اأن  "خ�سو�سًا  عاملية،  مبعايري  لكنه  املحلية، 

به، ووجود اإرث حملي غني لدينا يف اململكة".

اهتمامًا  والتلفزيون  االإذاع��ة  لهيئة  الرباجمية  ال��دورة  وت�سمنت 

مب�سار ابتكاري يف تقدمي اأعمال اإن�سانية خمتلفة، اإذ يحقق النجم 

عرب  �سحية  م�ساكل  من  يعانون  �سغار  اأبطال  اأم��اين  املالكي  فايز 

ال�سوء  بنا�سها"  "خريها  برنامج  ي�سلط  بينما  "اأمنية"،  برنامج 

العاملة يف  ال�سعودية  ال�سخ�سيات  الأبرز  االإن�سانية  الق�س�س  على 

القطاع اخلريي. ويعود برنامج "مراحل" لالإعالمي علي العلياين 

مو�سمه  يف  حقق  اأن  بعد   ،SBC �سا�سة  على  الثاين  مو�سمه  عرب 

االأول جناحًا كبريًا وم�ساهدات مليونية، بينما يحاور النجم �سامي 

�سا�سة  على  الثاين  مو�سمه  "ذات" يف  برنامج  يف  �سيوفه  اجلابر 

ال�سعودية، بعد ما حقَّق الربنامج يف مو�سمه االأول جناحًا وا�سعًا.

تاريخية"  "م�ساجد  برنامج  اأهمها  دينية  برامج  عدة  الهيئة  وتقدم 

التاريخية  للم�ساجد  واالإن�����س��ائ��ي  الهند�سي  البعد  ير�سد  ال���ذي 

امل�ساجد  لتطوير  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  م�سروع  �سمن  املطورة 

مكة  يف  واالجتماعية  الثقافية  احلياة  الهيئة  وتوقف  التاريخية، 

املكرمة واملدينة املنورة عرب برنامج "عني على مكة واملدينة".

الذي يعتمد يف كل  برنامج نخوة،  ويف اجلانب االجتماعي، يبث 

حلقة على اأحد امل�ساهري الذي يتنكر تعي�س يف حالة الظلم اأو �سوء 

حيث  اإليه،  يتعر�س  ما  حول  النا�س  فعل  ردود  ويخترب  املعاملة، 

يحظى االأكرث اإن�سانية مبفاجاأة من ال�سخ�س امل�سهور الذي يحتفل 

بنخوته، ويك�سف عن هويته يف اأثناء احلدث، يف وقت يبث برنامج 

برعايتها  تقوم  التي  امل�ساريع  على  ال�سوء  لت�سليط  االأر�س  اإعمار 

برامج  الرباجمية اجلديدة  ال��دورة  تغفل  اململكة يف اخل��ارج. ومل 

عرب  امل�سابقات  مع  موعد  على  امل�ساهد  �سيكون  لذلك  امل�سابقات، 

"املطانيخ" من تقدمي الثنائي الكوميدي ه�سام الهوي�س  برناجمي 

و�سيماء �سيف و"الكا�س يف الطريق" من تقدمي م�ساهري التيك توك 

امل�ساري العتيبي و�سبايكي والفنانة هبة ح�سني.

حمتوى حملي مبعايري

عاملية بال�سا�سة ال�سعودية

1
2

برامج
إنسانية

برامج
دينية

 برامج
اجتماعية 3

 برامج رمضان بهيئة
اإلذاعة والتلفزيون
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وزير الرياضة يتوج المكسيكي "سيرجيو بيريز" 
بجائزة سباق السعودية الكبرى STC للفورموال 1 

تركي  بن  عبدالعزيز  الأمري  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
الفي�سل وزير الريا�سة: "نحمد الله -عز وجل- على 
ل�سباق  ا�ست�سافتنا  يف  متميز،  جناح  من  حتقق  ما 
للفورمول1   STC الببكببرى  ال�سعودية  اجلببائببزة 
للمرة الثالثة على التوايل، وهو ما يوؤكد اأن وطننا 
اأهم واأكر  العظيم يوا�سل جناحاته يف ا�ست�سافة 
ظل  يف  العاملية،  الريا�سية  والأحبببداث  البطولت 
الر�سيدة  قيادتنا  من  جنده  الببذي  الكبري  الهتمام 
من  امل�سبوق  وغري  ال�سخي  والدعم  الله-  –حفظها 
�سلمان  بببن  حممد  الأمبببري  العهد  ويل  �سيدي  �سمو 
ملهمة،  روؤية  وفق  بالدنا  يقود  الذي  الله-  –اأيده 
-ولببلببه  الببيببوم  لببهببا، جعلتنا  حبببدود  ل  وطببمببوحببات 

احلمد- واجهًة وموطنًا للريا�سة العاملية".
جناًحا  احلببمببد-  -ولببلببه  "�سهدنا  �سموه:  وتببابببع 
العالية،  الحببرافببيببة  عك�س  احلبببدث،  لببهببذا  ممببيببًزا 
الببكبببببري يف ملف  املببمببيببز، والبببتبببطبببور  والببتببنببظببيببم 
ا�ست�سافة اأقوى واأهم البطولت العاملية الذي �سهد 
م�ساركة 20 مت�سابقًا عامليًا، حيث �سارك يف تنظيم 
�سعودي" من  "مار�سال   640 العاملي  ال�سباق  هذا 
�سباب و�سابات هذا الوطن، كانوا يقفون خلف هذا 
التميز والتاألق الذي �ساهده العامل اأجمع، على حلبة 
كورني�س جدة، ول ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأهنئ 

بهذه  فببوزه  على  برييز  �سريجيو  املك�سيكي  البطل 
يف  احلظ  يحالفه  مل  ملن  التوفيق  ونتمنى  اجلولة، 
اجلولت املقبلة، وجمددًا اأهاًل و�سهاًل ب�سيوفنا من 
اململكة  والعطاء،  اخلببري  اأر�ببس  يف  العامل  دول  كل 

العربية ال�سعودية".
العبدالله  �سلطان  بن  خالد  الأمببري  قال  جهته،  من 
ال�سعودي  الحتبباد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�سل 
ريا�سة  و�سركة  الببنبباريببة  والبببدراجبببات  لل�سيارات 
كتابة  اململكة  "توا�سل  البب�ببسببعببوديببة:  املببحببركببات 
ا�ست�سافة  يف  بنجاحها  ذهب  من  بحروف  التاريخ 
اأقل  خالل  الثالثة  للمرة  الكبري  العاملي  احلدث  هذا 
من 16 �سهرًا فقط، يف جت�سيد للدعم غري املحدود 
والهتمام املتوا�سل الذي نحظى به من قبل مولي 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
ل�سيدي  امللهمة  والببروؤيببة  الله-  -حفظه  �سعود  اآل 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمببري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الله- والثقة  – اأيّده  العهد الأمني  عبدالعزيز، ويل 
الأمري  الريا�سة  وزيببر  �سمو  اأخببي  لنا  اأولهببا  التي 
بالغ  لها  كان  والتي  الفي�سل،  تركي  بن  عبدالعزيز 
الأثر يف حتقيق هذا الإجناز النوعي، مبا ي�سهم يف 

حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030".
 وقد جنح املت�سابق املك�سيكي "�سريجيو برييز" 

جائزة  �سباق  لقب  ح�سم  يف  ُبببل،  رد  فريق  �سائق 
حلبة  على  للفورمول1   STC الكرى  ال�سعودية 
يف  الأول  املركز  على  ح�سوله  بعد  جدة،  كورني�س 
الفورمول1  �سباقات  مو�سم  مببن  الثانية  اجلببولببة 
الهولندي  مع  مناف�سٍة  بعد  وذلببك   ،2023 ملو�سم 
"ماك�س فري�ستابني" �سائق رد ُبل، وبطل العامل يف 
الن�سخة املا�سية الذي جنح يف التقدم من املركز 15 
فريناندو  الإ�سباين  نال  كما  الرتيب،  و�سافة  اإىل 
الثالث،  املركز  مارتن  اأ�ستون  فريق  �سائق  األون�سو 
يف  مر�سيد�س  فببريببق  �سائق  را�ببسببل  جبببورج  وحببل 
املت�سابقني  بقية  نتائُج  جاءت  فيما  الرابعة  املرتبة 

على النحو التايل:
– مر�سيد�س هاميلتون  لوي�س   -  5

– فرياري �ساينز  كارلو�س   -  6
فرياري  - لوكلري  ت�سارلز   -  7
– األبني اأوكون  اإ�ستيبان   -  8

– األبني غا�سلي  بيري   -  9
– ها�س ماغنو�سن  كيفني   -  10

جدير بالذكر اأن اجلولة القادمة "الثالثة" من مو�سم 
اأ�سراليا،  يف  �ستقام  2023م،  فورمول1  �سباقات 
مار�س   31 من  وذلببك  ملبورن،  حلبة  على  وحتديدًا 

حتى 2 اأبريل 2023م.

البالد- جدة
ج الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل وزير الريا�سة، املك�سيكي "�سريجيو برييز" �سائق فريق ريد ُبل بجائزة �سباق ال�سعودية الكرى STC للفورمول 1 لعام 2023م،  توَّ
اآل خليفة نائب رئي�س الحتاد الدويل  اأقيم على حلبة كورني�س جدة م�ساء الأحد، بح�سور ال�سيخ عبدالله بن عي�سى  وذلك بعد ح�سوله على املركز الأول، يف ال�سباق الذي 
لل�سيارات ملنطقة ال�سرق الأو�سط رئي�س الحتاد البحريني لل�سيارات، والأمري خالد بن �سلطان العبدالله الفي�سل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات 

.STC النارية و�سركة ريا�سة املحركات ال�سعودية، واملهند�س اأمني النا�سر الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأرامكو، واملهند�س عليان الوتيد الرئي�س التنفيذي ملجموعة
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كما  �أو  �لفي�صلي،  ن��ادي 
�صدير  عنابي  عليه  يطلق 
م��ن �لأن��دي��ة �ل���ذي حظي 
باإ�صادة �جلميع من خالل 

�إد�رة  جمل�س  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ملميز  �لعمل 
�لطويلة  بخربته  �ملدلج  فهد  بقيادة  �لنادي 
�لتي  �لأنديه  من  يعد  �لذي  �لإد�رة  وجمل�س 
يقارب  ما  �ملجل�س  يف  كبري  ��صتقر�ر  لديها 
25 ع��اًم��ا، م��ا ���ص��اه��م يف حتقيق  �أك���ر م��ن 
�لإجن�����از�ت، وك���ان ه��ب��وط �ل��ف��ري��ق �ملو�صم 
ق�صى  �أن  بعد  كبرية  مفاجاأة  مبثابة  �ملا�صي 
قدم  �ملحرتفني  دوري  يف  13عاًما  ح��و�يل 
�لنظره  بف�صل  مم��ي��زة  م�صتويات  خ��الل��ه��ا 
�ملدربني  �ختيار  يف  �لإد�رة  ملجل�س  �لثاقبة 
�أو �لالعبني �لأجانب �ملحرتفني �أو �ملحليني، 
وح���ق���ق ق��ب��ل م��و���ص��م��ني ل��ق��ب ك���اأ����س خ���ادم 
�حلرمني �ل�صريفني، وتاأهل للدور �لثاين يف 
دوري �أبطال �آ�صيا، بعد �أن ت�صدر جمموعته، 
وما  �لقطري،  �ل�صد  على  �لفوز  من  ومتكن 
ت��ر�ج��ع  ه��ب��وط، وك��ذل��ك  م��ن  للفريق  ح���دث 
م�صتوى �لفريق يف دوري يلو؛ حيث �أ�صبح 
��صتغر�ب  �آثار  ما  وهو  �ل�صاد�س،  �ملركز  يف 
�لريا�صيني،  و�ملتابعني  �لنقاد  م��ن  �لكثري 
�ل��ذي��ن ط��رح��و� ���ص��وؤ�ًل م��ه��ًم��ا.. م��اذ� �أ�صاب 
ه��ذ� �ل��ف��ري��ق �مل��م��ي��ز، ف����اإد�رة �ل��ن��ادي قامت 
مارينو�س  �ليوناين  �لفريق  م��درب  باإقالة 
�لفريق  م���درب  م��ع  �أوزن���دي�������س، و�ل��ت��ع��اق��د 
�صولنيا�س،  ج��ي��وف��اين  �لإي���ط���ايل  �ل�����ص��اب��ق 
�لذي قاد �لفريق مو�صمي 2013، و2016، 
لعبيه  �ختيار  يف  �لفريق  يوفق  مل  وكذلك 
كان  ما  عك�س  �ملا�صي  �ملو�صم  يف  �لأج��ان��ب 
�لعودة  على  ق��ادر  �لفريق  فهل  �صابًقا،  عليه 

من جديد هذ� �ملو�صم ملكانه �لطبيعي. 
نهاية  على  متبقية  ج��ولت   8 هناك  م���از�ل 
من  يعترب  �لفي�صلي  ز�ل  وم��ا  يلوم،  دوري 
�أندية، ولكن ذلك   4 �لفرق �ملناف�صة و�صعود 
�ملباريات  يف  �جلهد  م��ن  مزيد  ب��ذل  يحتاج 
كما  ذلك  على  ق��ادرون  حرمه  و�أبناء  �ملقبلة، 
ع��ه��دن��اه��م. و���ص��ي��ع��ود ع��ن��اب��ي ���ص��دي��ر بدعم 
�لطبيعي،  مكانه  �إىل  �صرفه  و�أع�صاء  حمبيه 
و�صيتغلب على هذه �لظروف و�صينه�س من 

جديد بقوة نحو �ملناف�صة. 

 جا�صم بن �أحمد �جلا�صم 

الفيصلي 
األخضرسينهض

 يبدأ االستعداد لوديتي فنزويال وبوليفيا

جدة – هالل سلمان
�لأول  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ����ص��ت��ه��ل 
مع  �لوديتني  للمبار�تني  ��صتعد�د�ته 
حيث  وب��ول��ي��ف��ي��ا؛  ف��ن��زوي��ال  منتخبي 
�أجرى �أول تدريباته �أم�س �لثنني يف 
جدة �لتي حتت�صن مع�صكره �لإعد�دي 
�لذي ي�صتمر حتى 28 مار�س �جلاري، 
وياأتي �ملع�صكر متز�مًنا مع �أيام �لفيفا 

يف �صهر مار�س 2023م.
و���ص��ي��و�ج��ه �لأخ�����ص��ر يف �مل��ب��ار�ة 
 24 ي���وم  ف��ن��زوي��ال  م��ن��ت��خ��ب  �لأوىل 
مار�س، و�صيو�جه يف مبار�ته �لثانية 
ذ�ت  م��ن   28 ي���وم  بوليفيا  منتخب 
على  �مل��ب��ار�ت��ني  ك��ال  و�صتقام  �ل�صهر، 

��صتاد �لأمري عبد�لله �لفي�صل بجدة.
وك����ان �ل��ف��رن�����ص��ي �إي�����ريف ري��ن��ارد 

��صتدعى  قد  �لوطني  منتخبنا  مدرب 
�لتي  �لأخ�صر  لت�صكيلة  لع��ًب��ا   26
�ل��ع��وي�����س،  ���ص��م��ت ك���اًل من" حم��م��د 
حم��م��د �ل���ي���ام���ي، ن����و�ف �ل��ع��ق��ي��دي، 
�لغنام،  �صلطان  عبد�حلميد،  �صعود 
ه��و���ص��اوي،  زك��ري��ا  متعب �حل��رب��ي، 
�لبليهي،  ع��ل��ي  �ل��ع��م��ري،  ع��ب��د�لإل��ه 
�صر�حيلي،  �أحمد  �لتمبكتي،  ح�صان 

ري���ا����س ���ص��ر�ح��ي��ل��ي، حم��م��د ك��ن��و، 
ح�صني �لقحطاين، عبد�لله �خليربي، 
�حلمد�ن،  عبد�لله  �لدو�صري،  نا�صر 
���ص��امل �ل���دو����ص���ري، ف��ه��د �ل��ر���ص��ي��دي، 
عبد�لرحمن  �ل��ع��ب��ود،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
هيثم  �لبي�صي،  عبد�لعزيز  غ��ري��ب، 
ع�����ص��ريي، ���ص��ال��ح �ل�����ص��ه��ري، ف��ر����س 

�لربيكان، هارون كمار�".

في كأس آسيا للكرة الشاطئية.. 

األخضر يتغلب على نظيره األفغاني بالركالت الترجيحية
البالد - الرياض

���ص��م��ن م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي ل��ك��رة 
�ل�����ص��اط��ئ��ي��ة، م��ق��ع��ًد� يف دور  �ل��ق��دم 
لكرة  �آ�صيا  ك��اأ���س  ببطولة  �لثمانية 
ل�كاأ�س  �مل��وؤه��ل��ة  �ل�����ص��اط��ئ��ي��ة  �ل��ق��دم 
ملعب  على  �مل��ق��ام��ة   ،2023 �ل��ع��امل 
ڤ���ويل ج��وم��ت��ي��ان يف مدينة  ���ص��اط��ئ 
على  تغلبه  بعد  وذل��ك  بتايالند،  تايا 
بالركالت  �لأف��غ��اين  �ملنتخب  نظريه 
�لرتجيحية 4-2، بعد �نتهاء �أ�صو�ط 
�ملبار�ة �لأ�صلية و�لإ�صافية بالتعادل 
باأربعة �أهد�ف لكل منتخب، وذلك يف 

ختام مناف�صات �ملجموعة �لأوىل.
�نتهى �ل�صوط �لأول بتقدم �لأخ�صر 
�ل�صوط  3-0، لكن تاأخر يف  بنتيجة 
ت��ع��ادل  ث���م   ،3-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ث���اين 
�ملنتخبان يف �ل�صوط �لثالث و�لر�بع 

.4-4
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الخبير القانوني التونسي الحبيب القرامي ل�"             ":

عقوبة الفيفا ال تمنع األهلي من التسجيل

عائض الدهاس – جدة
ق���ال امل��ح��ام��ي ال��ت��ون�����س��ي امل��خ��ت�����ص يف ال��ق��ان��ون 
خا�ص  ت�سريح  يف  ال��ق��رام��ي،  احلبيب  ال��ري��ا���س��ي، 
من  الأهلي  النادي  مبنع  الفيفا  ق��رار  اإن  البالد":  ل�" 
الت�سجيل لفرتتني، يعترب من حيث املبداأ قراًرا ابتدائي 
لدى  بال�ستئناف  الطعن  يقبل  اأن��ه  مبعنى  ال��درج��ة، 
حمكمة) كا�ص cas(. واأ�ساف: " مبجرد الطعن على 
املذكور،  القرار  تنفيذ  �سيوقف  بال�ستئناف،  القرار 
مل  طاملا  عقوبة،  اأي��ة  من  ماأمن  يف  الأهلي  و�سيكون 

ي�سدر حكم نهائي يف املو�سوع".
اإن  القرامي:"  احل��ب��ي��ب  ووا����س���ل 
تاأخذ  اأن  ميكن  ال�ستئنافية  الق�سية 
ح��ي��ًزا م��ن ال��زم��ن ي���رتاوح ب��ني اأرب��ع��ة 
وخالل  بقليل،  اأك��ر  اأو  اأ�سهر،  و�ستة 
الأهلي  النادي  يكون  كلها  الفرتة  هذه 

غ���ر م��ع��ن��ي ب��ع��ق��وب��ة منع 
ال����ت���������س����ج����ي����ل 
امل����ح����ك����وم ب��ه��ا 

على  لعبيه  ت�سجيل  وميكنه  ابتدائًيا، 
ال�سيفية  الت�سجيل  فرتة  خالل   TMS
يونيو  �سهر  يف   تفتح  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 

بال�سعودية".
ال��ع��ق��وب��ة  اأن  اإىل  ال��ق��رام��ي  واأ����س���ار 
فرتتني  باملنع  الفيفا  من  ال�سادرة 
جاءت  الت�سجيل،  عن 
م���������س����ددة؛ ك���ون 
الأه���ل���ي ي��ع��اين 

املعرو�سة على  �سابقني  من كرة ق�ساياه مع لعبني 
الفيفا، ولكن ل خوف على النادي من منع الت�سجيل، 
يف  الق�سايا  وت�سوية  ال�ستئناف،  ت��ق��دمي  ب�سرط 
الأجال من خالل الإجراءات ال�سليمة، واأردف اخلبر 
التون�سي:" اإن الأهلي قد يح�سل على مزيد من الوقت 
احل�سول  بالنادي  القانونية  اللجنة  طلب  خالل  من 
القرار؛ لأنه  القرار وتاريخ  الكاملة من  الن�سخة  على 
بطلب الن�سخة الكاملة �سيكون هناك مزيد من الوقت 

قدره �سهر اأو اأكر حتى موعد ال�ستئناف.

 القرار "ابتدائي" قابل لالستئناف

انطالق البطولة التنشيطية لكرة قدم الصاالت للسيدات في رمضان

البالد- الرياض
البطولة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�����س��ع��ودي  ُي��ط��ل��ق الحت����اد 
التن�سيطية لكرة قدم ال�سالت لل�سيدات، خالل الفرتة 
فريًقا   22 مب�ساركة  اأب��ري��ل،   8 حتى  مار�ص   25 من 
�سيتم توزيعهم على ثالث جمموعات، حيث ت�ست�سيف 
الريا�ص، والدمام، وجدة دور املجموعات، فيما  مدن 

�ستقام الأدوار النهائية يف مدينة الريا�ص.
الدوري  من  فرق  التن�سيطية  البطولة  يف  وت�سارك 
الن�سر،   " لل�سيدات  الأوىل  الدرجة  ودوري  املمتاز 
�سما،  ال�سرقية،  �سعلة  الأه��ل��ي،  الحت����اد،  اليمامة، 

الريا�ص، املتحد، فخر جدة، الهمة، جنمة جدة، الليث 
فليج، احتاد  النور�ص،  الغربية،  �سهم، جمد  الأبي�ص، 
العنقاء،  الأم��ل،  الذهبية،  الن�سور  الرتجي،  الن�سور، 

مركز التدريب الإقليمي".
ويقام دور املجموعات بنظام 
ال���دوري م��ن دور واح���د، حيث 
الغربية  املنطقة  اأن��دي��ة  تق�سم 
مل��ج��م��وع��ت��ني، ب��ت��واج��د اأن��دي��ة 
وجمد  ج��دة،  وفخر  "الأهلي، 
ال��غ��رب��ي��ة، وال��ل��ي��ث الأب��ي�����ص، 
الأوىل،  املجموعة  يف  والأمل" 
اأندية  الثانية  املجموعة  وت�سم 
"الحتاد، وجنمة جدة، و�سهم، 

النهائية  ل����الأدوار  وي��ت��اأه��ل  والعنقاء"،  وال��ن��ور���ص، 
اأ�سحاب املراكز الأوىل والفائز من مباراة امللحق بني 

�ساحبي املركز الثاين يف املجموعتني.
يف  ملجموعتني،  الو�سطى  املنطقة  اأن��دي��ة  وتق�سم 
والن�سور  و�سما،  "الن�سر،  اأندية  الأوىل  املجموعة 
اأن��دي��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  والهمة" ويف  ال��ذه��ب��ي��ة، 
"اليمامة، والريا�ص، وفريق مركز التدريب الإقليمي"، 
ويتاأهل منهم لالأدوار النهائية اأ�سحاب املراكز الأوىل 
والفائز من مباراة امللحق بني �ساحبي املركز الثاين 

يف املجموعتني.

جمموعة  يف  الفرق  تتواجد  ال�سرقية  املنطقة  ويف 
وفليج،  وامل��ت��ح��د،  ال�سرقية،  "�سعلة  ت�سم  واح���دة 
�ساحبي  منهم  ويتاأهل  الن�سور".  واحتاد  والرتجي، 
لالأدوار  والثاين  الأول  املركزين 

النهائية.
الإق�سائية  الأدوار  و�ستقام 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ص اب���ت���داًء 
خالل  النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن 
على  اأب���ري���ل   8-4 م��ن  ال��ف��رتة 
ال�����س��الت اخل�����س��راء و���س��ال��ة 

نادي الريا�ص.
القدم  كرة  اإدارة  مدير  وقالت 
اأن  الر�سيد"  "عالية  الن�سائية 
الهدف من اإقامة هذه البطولة هو �سناعة اأر�ص خ�سبة 
لكرة قدم ال�سالت الن�سائية يف اململكة، بهدف اإن�ساء 
التوفيق  متمنية  م�ستقباًل،  ال�سالت  قدم  كرة  دوري 

والنجاح لكافة الفرق امل�ساركة.
ال�سالت  ق��دم  لكرة  الوطني  املنتخب  م��درب  واأك��د 
لل�سيدات، الكرواتي "ماتو �ستونكوفي�ص" على اأهمية 
اإقامة مثل هذه البطولت التن�سيطية؛ من اأجل تو�سيع 
ب�سكل  يخدم  مما  ال�سالت  ك��رة  يف  التناف�ص  دائ��رة 
مبا�سر املنتخب الوطني الأول، ومينح الفر�سة للعديد 

من املواهب.
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بعد إنجاز المونديال.. المغرب يواجه البرازيل في طنجة
البالد – جدة

بك�أ�س  الرابع  املركز  يف  بحلوله  ت�ريخًي�  اإجن���ًزا  حتقيقه  بعد 
الع�مل الأخرية يف قطر، يواجه منتخب املغرب نظريه الربازيلي 

ودًي� يوم 25 م�ر�س اجل�ري.
و�ستق�م املب�راة على ملعب ابن بطوطة يف طنجة، و�ستكون هذه 
اأول مب�راة تت�بع فيه� اجلم�هري املغربية منتخبه� الوطني بعدم� 

حقق املف�ج�أة وبلغ ن�سف نه�ئي ك�أ�س الع�مل 2022.
اأم�م بريو يف مدريد  كم� اتفق املغرب على خو�س مب�راة ودية 

بعد 3 اأي�م من مواجهة الربازيل يف الع��سمة الإ�سب�نية مدريد.
الأمم  ك�أ�س  ت�سفي�ت  يف  املغرب  يلعب  اأن  املفرت�س  من  وك���ن 
من  زميب�بوي  اإيق�ف  لكن  املقبل،  ال��دويل  التوقف  يف  الأفريقية 
القدم )فيف�( جعل املغرب يخو�س مب�راتني  لكرة  الدويل  الحت�د 

وديتني.
بعد  الرابع  ب�ملركز  قطر  يف  اأقيم  الذي  املوندي�ل  املغرب  واأنهى 
ال��ربازي��ل  ودع��ت  فيم�  رائ���ع،  ب����أداء  واإ�سب�ني�  الربتغ�ل  اإق�س�ء 
�سد  الرتجيح  بركالت  اخل�س�رة  بعد  الثم�نية  دور  من  امل�س�بقة 

كرواتي�.
بنتيجة  �س�بقتني  مواجهتني  يف  املغرب  على  ال��ربازي��ل  وف���زت 
الع�مل  ك�أ�س  يف  و0-3  ودي��ة،  مب�راة  يف  1997م  ع�م   0-2

فرن�س�. يف   1998
ك�أ�س  يف  مب�ري�ت  عدة  بطنجة  بطوطة  ابن  ملعب  وا�ست�س�ف 

الع�مل لالأندية خالل الأي�م الأخرية من ال�سهر اجل�ري.
بكل  تقريًب�  الركراكي  وليد  الأطل�س"  "اأ�سود  م��درب  وا�ستع�ن 
4 لعبني هم"  ب��ستثن�ء  الع�مل،  ك�أ�س  املغرب يف  ت�سكيلة  عن��سر 

يحيى جربان و�سليم اأمالح وبدر ب�نون واإلي��س ال�س�عر".
الالعبني  بع�س  وا�ستدع�ء  لوزا،  عمران  عودة  الق�ئمة  و�سهدت 
واأي���وب  الإ���س��ب���ين،  بر�سلونة  ري������س لع��ب  ���س���دي  اجل���دد مثل 
دوري  ه��داف   � اأي�سً فيه�  ويتواجد  عبق�ر،  وعبدالق�در  عمراوي 

رو�سن عبدالرزاق حمدالله.
"ال�س�مب�" رامون مينيزي�س  ويف اجلهة املق�بلة، يدرب منتخب 
مدرب منتخب ال�سب�ب ب�سورة موؤقتة بعد اإق�لة تيتي، وا�ستدعى 
مينيزي�س 23 لعًب� ملب�راة املغرب الودية، بينهم 10 لعبني فقط 
من الت�سكيلة التي خ��ست املوندي�ل، بج�نب 10 لعبني جدد يتم 
اآخرهم  الأوىل،  للمرة  ال�س�مب�"  "راق�سي  ل�سفوف  ا�ستدع�وؤهم 

يوري األربتو مه�جم كورينثي�نز الربازيلي.
ري�س�رلي�سون  وامل��ه���ج��م  نيم�ر  النجم  ال��ربازي��ل  ع��ن  ويغيب 

واملدافع م�ركينيو�س ب�سبب الإ�س�بة.

ال فوينتي يغربل منتخب إسبانيا
 البالد- جدة

بورخ�  من  بكل  فوينتي  ل  دي  لوي�س  اجلديد  اإ�سب�ني�  م��درب  ا�ستع�ن 
اإيغلي�سي��س، ويرميي بينو، ا�ستعداًدا ملواجهتي الرنويج وا�سكتلندا، يف 

ت�سفي�ت ك�أ�س اأوروب� 2024.
بيدري،  بر�سلونة  و�سط  لع��ب  م��ن  ب��دًل  الت�سكيلة  يف  الثن�ئي  ويحل 

ومه�جم في�ري�ل جريارد مورينو، اللذين ان�سحب� ب�سبب الإ�س�بة.
على  بيتي�س  ري�ل  فريقه  فوز  هدف  الأح��د،  م�س�ء  اإيغلي�سي��س،  و�سجل 
ري�ل م�يورك� )1-0( يف الدوري الإ�سب�ين، فيم� مرر بينو كرة الهدف الذي 
�سجله خو�سيه مورالي�س يف فوز في�ري�ل على م�سيفه اأو�س��سون� )0-3(.

وتبداأ اإ�سب�ني� م�سواره� يف من�ف�س�ت املجموعة الأوىل من ت�سفي�ت ك�أ�س 
قبل  ال�سبت،  الرنويج  اأمل�ني�، مبواجهة  2024 يف  املقررة �سيف  اأوروب��� 

ال�سفر اإىل غال�سغو للق�ء ا�سكتلندا بعده� ب� 3 اأي�م.
واأجرى ل فوينتي تغيريات عديدة على ت�سكيلة )ل روخ�( حيث ا�ستبعد 
15 لعًب� من الق�ئمة التي خ��ست ك�أ�س الع�مل الأخرية يف قطر، وك�نت من 
اأبرز املف�ج�آت عودة احل�ر�س كيب� اأريزاب�لغ� )ت�سيل�سي( واملدافع ن�ت�سو 
اأ�سب��س  ي�غو  املخ�سرم  وامله�جم  2018م،  منذ  الغ�ئب  مدريد(،  )ري���ل 

دافيد غ�ر�سي� وامله�جم  املدافع  الوجهني اجلديدين  فيغو(، كم� �سم  )�سلت� 
خو�سيلو.

واخت�ر مدرب منتخب ال�سب�ب ال�س�بق من ت�سكيلة ك�أ�س الع�مل احل�ر�سني 
روبرت �س�ن�سيز وديفيد راي�، بج�نب املدافعني األيخ�ندرو ب�لدي واإميريك 
لبورت وداين ك�رف�خ�ل ولعبي الو�سط رودري وغ�يف وامله�جمني األف�رو 

مورات� وداين اأوملو ونيكو ولي�مز.
ومن اأبرز امل�ستبعدين ح�ر�س م�ن�س�سرت يون�يتد، دافيد دي خي�، واملدافع 

ب�و توري�س وكوكي ويورينتي وجوردي األب�.
و�ستكون مب�راة الرنويج، الختب�ر الأول للمدرب دي ل فوينتي، خليفة 
لوي�س اإنريكي الذي اأقيل بعد اخلروج من ثمن نه�ئي موندي�ل قطر 2022 

على يد املغرب بركالت الرتجيح.
وبعد املب�راتني يف م�ستهل ت�سفي�ت ك�أ�س اأوروب�، �سيكون دي ل فوينتي 
يف  تلتقي  حيث  الأوروبية؛  الأمم  دوري  للقب  اإ�سب�ني�  قي�دة  فر�سة  اأم�م 
15 يونيو مع اإيط�لي� يف ن�سف النه�ئي، على اأن تواجه يف النه�ئي، بح�ل 
ت�ست�سيف  التي  هولندا  اأو  كرواتي�   ،2020 اأوروب���  اأبط�ل  على  فوزه� 

املربع النه�ئي من الن�سخة الث�لثة لهذه امل�س�بقة الق�رية.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ



استيقظوا ليجدوا أنفسهم في البحر
�أنقرة ــ وكاالت

�لرتكية  �الإ�سكندرونة  مدينة  �سكان  ��ستيقظ 
�لو�قعة يف مقاطعة هاتاي، ليجدو� �أنف�سهم وقد 
غمرت مياه �لبحر �ل�سو�رع و�حلد�ئق و�ملحالت 

و�ل�سقق �الأر�سية بعد �رتفاع من�سوب �ملياه.  
�إن  �لــرتكــيــة  �سفق"  "يني  �سحيفة  وقــالــت 
�رتفاع م�ستوى �سطح �لبحر �أدى �إىل غمر �ملياه 
ونتيجة  �ل�سغرية،  ت�ساي  منطقة  يف  لل�سو�رع 
�لتجارية  �ملــحــالت  يف  في�سانات  حدثت  لذلك 
و�ملنازل. كما تعطلت حركة �ملرور ب�سبب �إغالق 

�ل�سو�رع �لتي غمرتها �ملياه.
�ملناطق  مــن  كانت  هــاتــاي  مقاطعة  �أن  يذكر 
فرب�ير   6 يف  وقــع  �لــذي  بالزلز�ل  تاأثرت  �لتي 
جنوب  يف  مرع�ش  كهرمان  مقاطعة  يف  �ملا�سي 
�سرق تركيا. ور�ح �سحيته ما يقرب من 50 �ألف 
�لبحر  �سطح  م�ستوى  �أن  �إىل  ي�سار  �سخ�ش.  
و�الأنــهــار  �لياب�سة  جليد  ــان  ذوب ب�سبب  يرتفع  
للمياه  �حلــر�ري  و�لتمدد  �جلليدية  و�لــرفــوف 
حيث ت�سغل �ملياه �لد�فئة حجمًا �أكرب من �ملياه 
�لباردة. وقد ذكر �لكتاب �ل�سنوي لربنامج �الأمم 
قد  �لبحر  �سطح  م�ستوى،  �أن  للبيئة  �ملتحدة 
�رتفع مبقد�ر 2 �سنتيمرت يف �لقرن �لثامن ع�سر 
و19  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  يف  �سنتيمرت�ت  و6 

�سنتيمرتً� يف �لقرن �لع�سرين.

أطراف اصطناعية من "النفايات"

عروض مسرحية
�الأد�ئي  �مل�سرحي  �لعر�ش  �لثقافة  وز�رة  �ختتمت 
�لدرعية،  مبحافظة  �لثليما  حي  "ترحال" يف  �لكبري 
 18 متفرج خالل  �آالف  �لـ10  وذلك بح�سور جتاوز 

يومًا من �نطالق �لعر�ش.
ويهدف �لعر�ش �مل�سرحي �لذي يعد �الأكرب يف تاريخ 
و�أبعادها  �ل�سعودية،  بالثقافة  �الحتفاء  �إىل  �ململكة، 
�ملمتدة يف تاريخ �جلزيرة �لعربية، من خالل تقدمي 
�لعاملية.  �ملعايري  �أعلى  وفق  م�سممة  �أد�ئية  عرو�ش 
و�سهد �لعر�ش �الأخري من "ِترَحال" تفاعاًل كبريً� من 
�جلمهور مع �أد�ء �لفرقة �ملكونة من موؤّدين �سعوديني 
و�عدين، وجمموعة من �لفّنانيـن �لعامليني �ملتميزين، 
�مل�سـرحية  �لّتقنيـات  �أحـدث  علـى  �لعر�ش  و�عتمـد 
�إىل  باالإ�سافة  �جلمهــور،  يجذب  �ساحر  �أد�ء  لتقدمي 
على  �خلالبة  �لطبيعـة  �لعنا�سـر  من  خمتلـف  تنوع 
خ�سبة �مل�سرح. وذلك عرب 17 م�سهدً� �أد�ئيًا ممزوجًا 

باأنغام �ملو�سيقى �ل�سرقية و�لعاملية.

نريوبي ــ وكاالت
مبتكرة،  �سناعية  الأطــر�ف  خمتلفة  َور  �سُ تزّين 
ــام عــ�ــســو�ئــيــًا يف �ــســو�حــي،  جـــــدر�ن خمــتــرب مــق
�لعا�سمة �لكينية نريوبي، حيث تعترب هذه �ل�سور، 
�آلية  �أذرعــًا  ي�سّنعان  كينيَّنينْ  ملبتكَرينْن  �إلهام  م�سدر 
�الإلكرتونيات.  متاأتية من قطاع  نفايات  با�ستخد�م 
�بتكر�  �لقريبان مو�سى كيونا، وديفيد غاثو  وكان 
خ�سارة  �إثــر  2012م،  عام  ��سطناعية  ذر�ع  �أول 
يف  له  تعر�ش  حــادث  عقب  �أطــر�فــه،  �أحــد  جارهما 
عمله. ومل يكتف �ل�سابان بت�سنيع هذه �الأذرع، بل 
�أدخال حت�سينات كثرية على �أحدث منوذج ي�سّنعانه 
حتى باتت �أذرعًا �آلية. وي�ستند عمل هذه �الأذرع �إىل 
جهاز ي�ستخدم خوذة ر�أ�ش اللتقاط �إ�سار�ت �لدماغ 
�إىل  ذلــك  بعد  ُير�سل  كهربائي  تيار  �إىل  وحتويلها 
�إىل  ال�سلكيًا  �الأو�مـــر  بــدوره  ينقل  �إر�ــســال،  جهاز 
ثانيتني.  من  �أقــل  كلها  �لعملية  وت�ستغرق  ــذر�ع،  �ل
يو�جهون  معّوقني  "�لتقينا  غاثو:  ديفيد  ويقول 
�سعوبات كثرية، ورغبنا يف جعلهم ي�سعرون باأنهم 

�أكرث قدرة على �لتعامل مع ما يعانونه".
�رتيادهما  منذ  يجوبان  وغــاثــو  كيونا  وكـــان 
يف  �ملوجودة  �لنفايات  مكبات  �لثانوية،  �ملدر�سة 
عن  بحثًا  �لكينية،  بالعا�سمة  �ملحيطة  �ملناطق 
الإعــادة  �الإلــكــرتوين  �لقطاع  من  �ملخّلفة  �لنفايات 

��ستخد�مها.

معرض الصقور والصيد في سبتمبر  
�لبالد ـ �لريا�ش

�إقامة معر�ش  �ل�سعودي عن  �أعلن نادي �ل�سقور 
2023م،  �لدويل  �ل�سعودي  و�ل�سيد  �ل�سقور 
خالل �لفرتة من 13 - 22 �سبتمرب 2023م، يف 

مقر �لنادي مبلهم �سمال مدينة �لريا�ش.
ويهدف �ملعر�ش �إىل �ل�سعي نحو تطوير �ملحتوى 

�لثقايف و�لتعليمي و�ملعريف، و�الهتمام مبوروث 
�ل�سقارة وهو�ة تربية �ل�سقور و�ملهتمني باأ�سلحة 
�الإرث  هذ�  وتعزيز  عليها،  و�حلفاظ  �ل�سيد، 
من  �ل�سعودي  �ل�سقور  نادي  وي�سعى  �لتاريخي. 
حتقيق  يف  �مل�سي  �إىل  �ملعر�ش  هذ�  �إقامة  خالل 
روؤيته �ملتمثلة يف �أن يكون �لر�ئد �الأول يف جمال 

بال�سقور  �ل�سيد  هو�ية  يف  و�الإبد�ع  �لتطوير 
ثقافيًا  ر�فدً�  يكون  و�أن  ورعايتها،  وتربيتها 
وذلك  �لبيئي،  �لوعي  لتعزيز  ومن�سة  و�قت�ساديًا 
�ملحافظة  حول  تتمحور  �لتي  ر�سالته  باإي�سال 
لثقافة  �لتاريخية  و�لتقاليد  للرت�ث  و�لرتويج 

�ل�سيد بال�سقور يف �ململكة.
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